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Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
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Wykaz obwodów 

łowieckich województwa 

dolnośląskiego 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 653



Obwód nr 1 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

1 13 polny bardzo dobra 4734 

Opis obwodu nr 1 – Na północy od miejsca styku granicy województwa dolnośląskiego z punktem 

północno – wschodnim działki nr 178 i punktem północno – zachodnim działki nr 256, granica biegnie 

w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr 256, 260/2 do przecięcia z Rowem 

Śląskim. Dalej na zachód do przecięcia z drogą polną (nr działki 285) do m. Radosław. Kolejno drogą 

nr 1067D na południowy – zachód do przecięcia z drogą nr 1070D i tą drogą w kierunku południowo 

– wschodnim do m. Łagiszyn. Następnie drogą nr 1071D w kierunku południowym do m. Brzeżany, 

skąd w kierunku północno – zachodnim drogą nr 1069D przez m. Tarpno do m. Siciny. Potem drogą 

nr 305 na południe. Następnie na zachód drogą 853 – 913/3 do skrzyżowania z drogą nr 100601D i tą 

drogą w kierunku zachodnim do przecięcia z Rowem Polskim. Dalej w kierunku północno –  

zachodnim wzdłuż granic wschodnich działek nr 918, 898, 1052 do granicy województwa 

dolnośląskiego, gdzie w ogólnym kierunku północno – wschodnim po granicy województwa do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

1 4580 górowski 4580 
Góra 1215 

Niechlów 3365 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

1 1493 
Góra 345 

32 
Niechlów 1148 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 653



Obwód nr 2 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

2 14 polny bardzo dobra 6277 

Opis obwodu nr 2 – Na północy od miejsca styku granicy województwa dolnośląskiego z punktem 

północno – wschodnim działki nr 178 i punktem północno – zachodnim działki nr 256, granicą 

województwa w kierunku południowo – wschodnim aż do drogi nr 1076D Czernina – Ligota skąd na 

zachód ciekiem wodnym Samka, a następnie drogą nr 1072D przez m. Glinka do m. Brzeżany. Dalej 

na północ drogą nr 1071D do m. Łagiszyn. Skąd drogą nr 1070D w kierunku północno – zachodnim 

do przecięcia z drogą nr 1067D. Drogą tą w kierunku północno – wschodnim przez m. Radosław do 

przecięcia z drogą polną (nr działki 285). Droga tą w kierunku północnym do Rowu Śląskiego. Rzeką 

tą na wschód i dalej w kierunku północnym wzdłuż wschodnich granic działek 260/2, 256 do granicy 

z województwem wielkopolskim, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

2 5984 górowski 5984 Góra 5984 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

2 966 Góra 966 15 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 653



Obwód nr 3 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

3 11, 23 polny słaba 6707 

Opis obwodu nr 3 – Na północy od przecięcia się granicy województwa z rzeką Barycz, rzeką tą 

w kierunku ogólnym południowo – wschodnim biegnie do skrzyżowania z drogą polną nr 295/2. 

Drogą tą w kierunku południowym do m. Osetno Małe. Dalej drogą nr 100827D w kierunku 

południowym do m. Aleksandrówka. Kolejno drogą nr 1097D w kierunku południowym przez 

m. Luboszyce Małe do drogi nr 323. Dalej drogą tą w kierunku południowym do m. Ciechanów. Skąd 

rzeką Odrą w kierunku ogólnym północno – zachodnim do granicy województwa. Następnie granicą 

tą w kierunku ogólnym północnym do przecięcia się granicy województwa z rzeką Barycz, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

3 6483 

górowski 6470 

Jemielno 1762 

Góra 416 

Niechlów 4292 

głogowski 7 Pęcław 7 

lubiński 6 Rudna 6 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

3 1068 

Jemielno 125 

16 Góra 270 

Niechlów 673 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 653



Obwód nr 4 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

4 12 polny bardzo dobra 4959 

Opis obwodu nr 4 – Na północy od przecięcia granicy województwa z rzeką Barycz, biegnie granicą 

województwa w kierunku północno – wschodnim. Następnie w kierunku południowo - wschodnim 

wzdłuż zachodniej granicy działek nr 1052, 894/4, 428/6 krzyżuje się z rzeką Rów Polski. Kolejno 

drogą nr 100601D na wschód do skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Siciny skąd na południe 

drogą nr 305 przez m. Łękanów, Naratów, Wroniniec. Z m. Wroniniec drogą nr 1093D przez 

m. Miechów do m. Szaszarowice, dalej w kierunku północno – zachodnim rzeką Barycz do granicy 

województwa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

4 4718 górowski 4718 Niechlów 4718 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

4 1564 Niechlów 1564 32 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 653



Obwód nr 5 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

5 15 polny słaba 9224 

Opis obwodu nr 5 – Na północy od m. Brzeżany w kierunku wschodnim drogą nr 1072D do 

m. Glinka. Skąd drogami biegnącymi po działkach nr 270, 309, 302/2 na wschód do rowu Samka. 

Rowem tym w kierunku wschodnim do m. Ligota. Dalej drogą nr 1076D w kierunku południowym do 

drogi nr 100753D Czernina – Borszyn. Drogą tą na południe przez m. Borszyn Mały do drogi nr 324. 

W kierunku północno – zachodnim drogą nr 324 przez m. Kajęcin do m. Góra. Kolejno na zachód 

drogami nr 100652D i 100699D do skrzyżowania z drogą nr 100721D i tą drogą na południe do drogi 

nr 100763D. Drogą tą na południowy – zachód do m. Stara Góra. Skąd drogą nr 323 i drogami 

biegnącymi po działkach nr 279, 276, 275, 218 do drogi 1086D. Drogą tą przez m. Ryczeń do rzeki 

Barycz i rzeką w kierunku ogólnym północno – zachodnim do drogi nr 1093D Lipowiec – 

Szaszarowice.  Drogą tą w kierunku ogólnym północno – wschodnim przez m. Szaszarowice, 

m. Miechów do m. Wroniniec. Skąd drogą nr 324 w kierunku wschodnim do skrzyżowania drogą 

nr 305. Drogą tą w kierunku północnym przez m. Naratów, m. Łękanów. do m. Siciny. Dalej drogą 

nr 1069D w kierunku wschodnim przez m. Tarpno do m. Brzeżany, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy. 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

5 8430 górowski 8430 
Góra 6319 

Niechlów 2111 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

5 1253 
Góra 978 

14 
Niechlów 275 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 653



Obwód nr 6 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

6 16 polny bardzo dobra 3340 

Opis obwodu nr 6 – Na północy od przecięcia granicy województwa z drogą Czernina – Rydzyna 

nr 1076D, biegnie granicą województwa w kierunku ogólnym południowo – wschodnim. Następnie na 

południe drogą polną (działka nr 18) do m. Bronów i dalej do drogi nr 324, skąd na zachód przez 

m. Szedziec do m. Kłoda Górowska. Kolejno na północ drogą nr 100753D przez m. Borszyn Mały, 

Ligotę, Czerninę do przecięcia się z granicą województwa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

6 3140 górowski 3140 Góra 3140 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

6 688 Góra 688 21 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 653



Obwód nr 7 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

7 24 leśny bardzo dobra 6538 

Opis obwodu nr 7 – Na północy miejsce przecięcia drogi nr 323 Kietlów – Osetno z rzeką Barycz i tą 

rzeką na wschód do drogi nr 100769D Maciejówka – Wierzowice Małe, z kolei tą drogą na południe 

do m. Gąsior, a następnie drogą nr 100851D w kierunku m. Daszów i dalej drogą nr 100837D do 

miejscowości Psary stąd na zachód drogą nr 1098D przez m. Cieszyny, następnie drogą nr 100840D 

aż do przecięcia z drogą nr 100836D i tą drogą przez Zdziesławice, dalej drogą nr 100830D do 

m. Lubów. Następnie tą drogą aż do rzeki Odra i tą rzeką do m. Ciechanów, a następnie na północ 

drogą nr 323 aż do skrzyżowania z drogą nr 1097D i tą drogą przez m. Luboszyce Małe do 

m. Aleksandrówka, skąd na północny-wschód drogą nr 100827D do m. Osetno Małe, dalej w kierunku 

Osetno, tj. punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

7 6433 górowski 6433 
Jemielno 4302 

Góra 2131 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

7 4554 
Jemielno 2697 

70 
Góra 1857 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 653



Obwód nr 8 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

8 25 polny średnia 7453 

Opis obwodu nr 8 – Z m. Daszów drogą nr 100851D w kierunku północno – zachodnim, aż do 

przecięcia z drogą nr 100769D i tą drogą przez m. Wierzowice Małe w kierunku m. Maciejówka do 

przecięcia się drogi nr 100769D  z rzeką Barycz. Rzeką Barycz w kierunku północno - zachodnim  do 

m. Ryczeń i dalej drogą nr 1086D na północ do m. Stara Góra. Stąd drogą nr 100763D w kierunku 

północnym do przecięcia z drogą nr 100699D i tą drogą w kierunku południowo – wschodnim przez 

m. Kajęcin, dalej drogą nr 324 przez Sędziwojowice, Szedziec w kierunku m. Rudna Wielka do 

przecięcia się z drogą w kierunku m. Wieruszowice a następnie tą drogą na południe do drogi 

prowadzącej do m. Ślubów. Drogą tą w kierunku zachodnim do m. Ślubów. Stąd drogą w kierunku 

południowym do m. Sądowel i dalej rzeką Barycz w kierunku południowo – wschodnim do 

m. Wąsosz. Stąd na zachód drogą nr 1100D przez m. Kowalowo, Baranowice do Daszowa, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

8 6979 górowski 6979 

Jemielno 450 

Góra 5199 

Wąsosz 1330 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

8 2349 

Jemielno 197 

32 Góra 1861 

Wąsosz 291 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 653



Obwód nr 9 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

9 26 polny bardzo dobra 5074 

Opis obwodu nr 9 – Na północy od przecięcia się dróg numer 238, 130 z granicą województwa 

dolnośląskiego w kierunku ogólnym południowym drogami biegnącymi po działkach nr 238, 195, 186 

do skrzyżowania z drogą nr 324.  Dalej drogą tą w kierunku zachodnim do m. Wiewierz. Skąd na 

południe drogą nr 120143D do przecięcia z drogą nr 1107D. Drogą tą w kierunku ogólnym 

południowo – zachodnim do m. Zbaków Górny. Następnie w kierunku południowym drogami 

biegnącymi po działkach nr 77, 225, 195 do m. Gola Wąsoska. Kolejno drogami nr 1105D, 1083D 

w kierunku południowym do m. Wąsosz. Przez tę miejscowość w kierunku południowo - zachodnim 

drogą nr 36 do skrzyżowana z rzeką Barycz. Rzeką tą w kierunku ogólnym północno - zachodnim do 

m. Sądowel. Następnie na północ po wschodniej granicy działki nr 466 do drogi nr 604. Drogą tą 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 1084D, gdzie tą drogą w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą biegnącą po działce nr 612. Kolejno zachodnimi granicami działek nr 34/2, 4/3, 

3, 632, 628 w kierunku północnym do drogi biegnącej po działce nr 28/2. Dalej w kierunku 

północnym drogą nr 28/2 i drogą nr 236 do m. Ślubów. Przez tę miejscowość w kierunku ogólnym 

północno – wschodnim drogami biegnącymi po działkach nr 178, 74/1, 88, 87, 327, 21, 17/2, 246, 

19/2. Kolejno wzdłuż zachodniej granicy działki nr 95 w kierunku północnym.  Skąd po drodze 

biegnącej po działce nr 19 w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 324. Następnie drogami 

biegnącymi po działkach nr 14/1, 12/1, 18 w kierunku północnym do przecięcia z granicą 

województwa dolnośląskiego. Dalej granicą województwa w kierunku wschodnim, tj. punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

9 4763 górowski 4763 
Góra 549 

Wąsosz 4214 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

9 622 
Góra 35 

12 
Wąsosz 587 
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Obwód nr 10 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

10 35 leśny bardzo dobra 3515 

Opis obwodu nr 10 – Na północy m. Lubów i dalej na południowy – wschód drogą nr 100830D przez 

m. Zdziesławice, dalej drogą nr 100836D do przecięcia z drogą nr 1099D w m. Śleszów, następnie 

drogą nr 100840D do m. Cieszyny, stąd na południe drogą nr 100844D w stronę m. Łęczyca, dalej 

drogą nr 1099D do m. Piskorze. Skąd na zachód drogą nr 100842D do skrzyżowania drogi gruntowej 

z m. Jemielno do m. Łazy i dalej drogą nr 100835D do drogi Borki – Smolne, a dalej ciekiem wodnym 

(Strużnik) płynącym w odległości ¼ km na południowym skraju m. Smolne aż do rzeki Odra i tą rzeką 

na północ do punktu wyjścia (Lubów). 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

10 3389 
górowski 3388 Jemielno 3388 

lubiński 1 Rudna 1 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

10 1767 Jemielno 1767 50 
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Obwód nr 11 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

11 36 polny dobra 3232 

Opis obwodu nr 11 – Z miejscowości Daszów na wschód drogą nr 1101D przez Baranowice. Skąd 

w kierunku wschodnim drogą nr 1100D do m. Kowalowo do drogi Wąsosz – Piskorzyna i drogą nr 36 

na południowy - zachód przez m. Marysin, m. Jawor do m. Piskorzyna. Następnie drogą biegnącą po 

działkach nr 390, 594, 676/21, 680/19 oraz wzdłuż południowych granic oddziałów leśnych nr 18, 19 

w kierunku zachodnim. Kolejno południową i zachodnią ścianą oddziału leśnego nr 20. Kolejno 

wzdłuż zachodniej granicy oddziału leśnego nr 16 i południowej ściany oddziału leśnego nr 17. 

Następnie drogą biegnącą po działce nr 143 w kierunku zachodnim do drogi nr 100847D. Drogą tą do 

m. Piskorze. Dalej w kierunku ogólnym północnym drogą nr 1099D  do m. Łęczyca. Skąd drogą 

nr 100844D w kierunku ogólnym północnym do m. Cieszyny. Następnie na wschód drogą nr 1098D 

do m. Psary. Skąd w kierunku północno – wschodnim drogą nr 100837D do przecięcia z drogą 

nr 1101D w m. Daszów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

11 3092 
górowski 2600 

Jemielno 1775 

Wąsosz 825 

wołowski 492 Wińsko 492 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

11 984 

Jemielno 540 

30 Wąsosz 277 

Wińsko 167 
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Obwód nr 12 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

12 27, 38, 37 polny bardzo dobra 13244 

Opis obwodu nr 12 – Na północy od przecięcia się dróg numer 238 (Trzebosz – Wiewierz) i 130 

z granicą województwa dolnośląskiego, granicą tą w kierunku ogólnym południowo – wschodnim do 

przecięcia z zachodnią granicą powiatu trzebnickiego. Dalej granicą tą w kierunku południowym do 

drogi biegnącej po działce nr 125/2 na południe, kolejno na południowy – wschód drogą po działkach 

nr 125/2, 127/1, 327 do rzeki Orla. Rzeką tą w kierunku zachodnim do Kanału Książęcego. Kałanem 

tym w kierunku południowym do rzeki Barycz. Następnie rzeką tą w kierunku ogólnym zachodnim do 

drogi nr 1112D Bartków – Lubiel – Białawy Wielkie. Kolejno w kierunku południowym drogą tą 

przez m. Lubiel. Dalej drogą nr 1114D na południe do m. Białawy Wielkie. Skąd w kierunku 

zachodnim drogą nr 1274D przez m. Białawy do nieistniejącego toru kolejowego, którym w kierunku 

północnym do m. Wrząca Wielka. Stąd na zachód drogą  nr 1113D oraz drogą gruntową biegnącą po 

działce nr 18 i wzdłuż południowej granicy oddziału leśnego i drogą gruntową nr 139 w kierunku 

północno – zachodnim do drogi nr 1115D. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Wrząca 

Śląska do m. Piskorzyna. Skąd na północny – wschód drogą nr 36 przez m. Jawor, Marysin, do 

m. Wąsosz. Przez miejscowość Wąsosz drogą nr 36 w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą 

1083D. Kolejno drogami nr 1083D oraz 1105D w kierunku północnym do m. Gola Wąsoska. 

Następnie w kierunku ogólnym północno – wschodnim drogami gruntowymi biegnącymi po działkach 

nr 195, 225, 250, 171, 129, 77 do m. Zbaków Górny. Skąd drogą nr 1107D w kierunku ogólnym 

północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 120143D i drogą tą w kierunku północnym do 

m. Wiewierz. Dalej w kierunku wschodnim drogą nr 324, która krzyżuje się z drogą gruntową 

Trzebosz – Wiewierz biegnącą po działkach nr 186, 195, 238 do przecięcia z granicą województwa 

dolnośląskiego, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

12 12782 

górowski 11874 Wąsosz 11874 

trzebnicki 339 Żmigród 339 

wołowski 569 Wińsko 569 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

12 4164 

Wąsosz 3943 

31 Żmigród 211 

Wińsko 10 
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Obwód nr 13 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

13 50 leśny bardzo dobra 3638 

Opis obwodu nr 13 – Na przecięciu drogi nr 2301D z rzeką Kwisą i dalej granicą województwa 

dolnośląskiego w kierunku ogólnym północno – wschodnim do toru kolejowego relacji Żagań – 

Legnica, a następnie tym torem kolejowym w kierunku południowo – wschodnim do linii oddziałowej 

między oddziałami leśnymi nr 69-73 i tą linią oddziałową w kierunku południowo – zachodnim 

między oddziałami leśnymi 69-74; 69-75; 70-76; 71-76; 71-77; 59-77; 60-78; przez oddział leśny 48, 

między oddziałami leśnymi 61-79; 61-80; 62-81; 63-82 i dalej w kierunku północno – zachodnim linią 

między oddziałami leśnymi nr 63-65; 63-64; 53-54, a następnie kierunku południowo – zachodnim 

linią oddziałową między oddziałami leśnymi nr 40-54; 41-55 i w kierunku północnym linią między 

oddziałami nr 41-42. Dalej w kierunku zachodnim linią oddziałową między oddziałami 39-43; 28-43 

do drogi nr 2271D, a następnie w kierunku południowym drogą nr 2271D, a następnie w kierunku 

południowo – zachodnim drogą nr 2301D do rzeki Kwisa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

13 3625 bolesławiecki 3625 Osiecznica 3625 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

13 3387 Osiecznica 3387 93 
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Obwód nr 14 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

14 51 leśny dobra 6210 

 

Opis obwodu nr 14 – Na północnym zachodzie od mostu na rzece Kwisa na drodze nr 2301  

w m. Łozy w kierunku północno – wschodnim drogą nr 2301 do skrzyżowania z drogą nr 2271, 

a następnie w kierunku północnym drogą nr 2271 do styku z linią oddziałową między oddziałami 

leśnymi nr 28-43. Dalej w kierunku wschodnim linią oddziałową między oddziałami leśnymi      

nr 28-43; 39-42; 41-42, 41-55; 40-54; 53-54; 63-64; 63-65; 63-82; 62-81; 61-80; 61-79; przez oddział 

leśny nr 48, między oddziałami leśnymi nr 60-78; 59-77; 71-77; 71-76; 70-76; 69-75; 69-74; 69-73 do 

toru kolejowego relacji Żagań – Legnica. Następnie w kierunku ogólnym południowo-wschodnim 

granicą województwa do przecięcia się z rzeką Bóbr i dalej na południe rzeką Bóbr do mostu na 

drodze gruntowej utwardzonej Leszno Górne – Pstrąże – Świętoszów i tą drogą w kierunku północno 

– zachodnim przez m. Pstrąże. Następnie północną granicą oddziału leśnego nr 204 i dalej przez 

oddziały leśne nr: 195, 196, 183, 184, 169, 170, 158 oraz 162. Następnie drogą wzdłuż północnej 

granicy oddziałów leśnych nr: 159, 142, 136, 137, 99 oraz 100 i dalej ulicami: Kościelną, Sztabową, 

Ułańską, Żagańską do mostu na rzece Kwisa w m. Świętoszów i dalej rzeką Kwisą na północ do 

skrzyżowania z drogą nr 2301 w m. Łozy, to jest do punktu wyjścia. 

 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

14 5968 bolesławiecki 5968 
Bolesławiec 560 

Osiecznica 5408 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

14 5410 
Bolesławiec 478 

87 
Osiecznica 4932 
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Obwód nr 15 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

15 52 leśny średnia 5696 

Opis obwodu nr 15 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 12 z drogą nr 101031D w m. Piotrowice, 

drogą nr 12 w kierunku wschodnim przez m. Szklarki do skrzyżowania z ul. Leśna Góra 

w m. Przemków. Dalej ul. Leśna Góra i drogą leśną utwardzoną w kierunku południowo – zachodnim 

wschodnią granicą oddziału leśnego nr 3A, przez oddziały leśne nr: 4; 5; 19; 31; 32; 41; 53; 63; 64; 

79; 93; 110; 133; 134; 156; 171; 172; 194; 229, zachodnią granicą oddziału leśnego nr 263. Następnie 

drogą leśną w kierunku zachodnim południową granicą oddziałów leśnych nr: 265; 266 i 267 do 

skrzyżowania z torem kolejowym relacji Legnica – Żagań i tym torem kolejowym w kierunku 

północno – zachodnim do przecięcia się z granicą województwa dolnośląskiego i dalej granicą 

województwa w kierunku ogólnym północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 12 

w m. Piotrowice. Stąd drogą nr 12 w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 101031D, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

15 5500 
bolesławiecki 5112 

Bolesławiec 98 

Gromadka 5014 

polkowicki 388 Przemków 388 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

15 5120 

Bolesławiec 95 

90 Gromadka 4756 

Przemków 269 
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Obwód nr 16 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

16 53 leśny średnia 4880 

Opis obwodu nr 16 – Na północy w m. Przemków od skrzyżowania drogi krajowej nr 12 

z nieczynnym torem kolejowym Przemków – Chocianów i tym torem kolejowym w kierunku 

południowo - wschodnim przez m. Wilkocin, m. Wysoka do skrzyżowania z drogą leśną utwardzoną 

i tą drogą w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy oddziałów leśnych - nr: 1; 2; 3; 4; 5; 6 

(obręb Chocianowiec), nr: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 10 (obręb Pasternik), nr: 11; 12; 13; 14; 15; 30; 31 (obręb 

Wierzbowa). Dalej w kierunku północno – wschodnim drogą leśną utwardzoną zachodnią granicą 

oddziału leśnego nr 263, przez oddziały leśne nr: 229; 194; 172; 171; 156; 134; 133; 110; 93; 79; 64; 

63; 53; 41; 32; 31; 19; 5; 4 do drogi krajowej nr 12 w m. Przemków. Dalej ulicami: Plac Wolności, 

Głogowską w kierunku ogólnym wschodnim ponownie do drogi nr 12 i nią do skrzyżowania 

z nieczynnym torem kolejowym Przemków – Chocianów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

16 4817 
bolesławiecki 3974 Gromadka 3974 

polkowicki 843 Przemków 843 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

16 4429 
Gromadka 3963 

91 
Przemków 466 
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Obwód nr 17 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

17 73 leśny bardzo dobra 20668 

Opis obwodu nr 17 – Na północ od przecięcia się granicy państwa z granicą województwa (rzeka 

Nysa Łużycka) w kierunku północno – wschodnim granicą województwa aż do rzeki Czerna Mała. 

Następnie tą rzeką w kierunku południowym przez miejscowości: Kościelna Wieś, Ruszów, Jagodzin 

i Piaseczna, aż do przecięcia się z drogą nr 103683D. Dalej tą drogą w kierunku zachodnim do 

przecięcia z drogą nr 103679D, następnie tą drogą w kierunku południowo – zachodnim wzdłuż granic 

działek 352 i 20/1295; 348 i 20/1295; 57/1310 i 20/1295; 355/2 i 20/1295 następnie działką nr 531 

w kierunku południowo – zachodnim do granic działek 84/543 i 3, następnie w kierunku 

południowym wzdłuż wschodniej granicy działki 84/543 do granicy Nadleśnictwa Pieńsk 

i Nadleśnictwa Węgliniec i dalej tą granicą w kierunku południowym do przecięcia się z torem 

kolejowym Pieńsk – Węgliniec i dalej tym torem w kierunku zachodnim przez miejscowość Pieńsk do 

rzeki Nysa Łużycka i dalej tą rzeką na północ po granicy państwa, aż do granic województwa, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy. 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

17 20261 zgorzelecki 20261 
Pieńsk 3588 

Węgliniec 16673 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

17 18044 
Pieńsk 2473 

87 
Węgliniec 15571 
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Obwód nr 18 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

18 74 leśny bardzo dobra 7634 

Opis obwodu nr 18 – Na północy od skrzyżowania rzeki Czerna Mała z granicą województwa 

dolnośląskiego i lubuskiego (północna granica nadleśnictwa Ruszów) i dalej granicą województw 

w kierunku wschodnim do rzeki Czerna Wielka, a następnie rzeką Czerna Wielka na południe do 

m. Parowa. Stąd w kierunku południowo - zachodnim granicą między nadleśnictwami Ruszów – 

Węgliniec do rzeki Czerna Mała w m. Piaseczna, a następnie rzeką Czerna Mała w kierunku 

północnym przez m. Piaseczna, Jagodzin, Ruszów, Kościelna Wieś do skrzyżowania z granicą 

województw, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

18 7528 
bolesławiecki 934 Osiecznica 934 

zgorzelecki 6594 Węgliniec 6594 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

18 6511 
Osiecznica 647 

85 
Węgliniec 5864 
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Obwód nr 19 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

19 75 leśny bardzo dobra 4280 

Opis obwodu nr 19 – Na północy od przecięcia się granicy województwa dolnośląskiego z rzeką 

Kwisą. Następnie rzeką tą w kierunku południowym do miejscowości Ławszowa do przecięcia 

z drogą 2300D i dalej tą drogą w kierunku zachodnim, a następnie drogą gruntową Ławszowa – 

Poświętne w kierunku zachodnim przez oddziały leśne nr 231, 214, 215, 193, 194, 195, 175, 176, 153, 

154, 155, 138, 139, 140, 122, 123, 124, 108 dalej granicą oddziału nr 109 do rzeki Czerna Wielka i tą 

rzeką w kierunku północno – zachodnim do granicy województwa i dalej granicą województwa 

w kierunku ogólnym północno – wschodnim do przecięcia się z rzeką Kwisą, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

19 4274 bolesławiecki 4274 Osiecznica 4274 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

19 4131 Osiecznica 4131 97 
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Obwód nr 20 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

20 76 leśny bardzo dobra 2173 

Opis obwodu nr 20 – Na północnym wschodzie od skrzyżowania linii oddziałowych oddziałów 

leśnych nr 121 – 122 – 141 - 140 w kierunku wschodnim drogą leśną utwardzoną Poświętne – 

Ławszowa przez oddział leśny nr 140, a następnie w kierunku południowo - wschodnim, a później na 

przemian południowo - zachodnim i południowo - wschodnim liniami oddziałowymi między 

oddziałami nr 140 – 139; 157 – 156; 180 – 179; 200 – 199; 200 – 222; 201 – 223; 224 – 223; 224 – 

242; 225 – 243; 244 - 243; 244 – 264; 245 – 265; 266 – 265; przez oddział leśny nr 281 do drogi 

wojewódzkiej nr 350. Z tego miejsca w kierunku zachodnim drogą nr 350 do mostu na rzece Czerna 

Wielka w m. Parowa i dalej na północ rzeką Czerna Wielka przez m. Parowa, Bronowiec do drogi 

leśnej utwardzonej Poświętne – Ławszowa i tą drogą północną granicą oddziału leśnego nr 109 

w kierunku południowo - wschodnim przez oddziały leśne nr: 108; 124; 123; 122 do skrzyżowania 

linii oddziałowych oddziałów nr 121 – 122 – 141 – 140, tj.do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

20 2153 bolesławiecki 2153 Osiecznica 2153 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

20 1817 Osiecznica 1817 84 
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Obwód nr 21 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

21 77 leśny bardzo dobra 3035 

Opis obwodu nr 21 – Na północy od mostu na rzece Kwisa na drodze nr 2300D w m. Ławszowa 

w kierunku południowym rzeką Kwisa przez m. Przejęsław do mostu na rzece Kwisa na drodze 

krajowej nr 350 w m. Kliczków. Stąd w kierunku północno - zachodnim drogą nr 350 przez 

m. Osiecznica do styku z linią oddziałową oddziałów leśnych nr 281 – 299 i dalej na przemian 

w kierunkach północno - zachodnim i północno - wschodnim liniami oddziałowymi między 

oddziałami leśnymi nr 265 – 266; 265 – 245; 264 – 244; 243 – 244; 243 – 225; 242 – 224; 223 – 224; 

223 – 201; 222 – 200; 199 – 200; 179 – 180; 156 – 157; 139 –140 do drogi gruntowej utwardzonej 

Poświętne – Ławszowa. Z tego miejsca w kierunku wschodnim drogą leśną gruntową utwardzoną 

Poświętne – Ławszowa przez oddziały leśne nr 139; 138; 155; 154; 153; 176; 175; 195; 194; 193; 215; 

214; 231 do drogi nr 2300 w m. Ławszowa i tą drogą na wschód do mostu na rzece Kwisa, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

21 2967 bolesławiecki 2967 Osiecznica 2967 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

21 2679 Osiecznica 2679 88 
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Obwód nr 22 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

22 79 leśny dobra 6760 

Opis obwodu nr 22 – Na północnym zachodzie od mostu na rzece Kwisa na drodze nr 2271  

w m. Świętoszów, w kierunku południowo – wschodnim: ul. Żagańską, Ułańską, Sztabową, Kościelną 

i dalej drogą wzdłuż północnej granicy oddziałów leśnych nr: 100, 99, 137, 136, 142 oraz 159. 

Następnie przez oddziały leśne nr: 162, 158, 170, 169, 184, 183, 196 oraz 195 i dalej północną granicą 

oddziału leśnego nr 204. Następnie drogą przez m. Pstrąże, do mostu na rzece Bóbr. Dalej rzeką Bóbr 

w kierunku południowym do autostrady A-18 i dalej w kierunku północno - zachodnim autostradą    

A-18 do mostu na rzece Kwisa, a następnie rzeką Kwisa na północ do skrzyżowania z drogą nr 2271 

w m. Świętoszów, to jest do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

22 6512 bolesławiecki 6512 
Bolesławiec 2485 

Osiecznica 4027 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

22 5345 
Bolesławiec 1805 

79 
Osiecznica 3540 
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Obwód nr 23 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

23 78 leśny dobra 6087 

Opis obwodu nr 23 – Na północy na autostradzie A – 18 od mostu na rzece Kwisa w kierunku 

południowo - wschodnim autostradą A – 18 do drogi leśnej prowadzącej do m. Kliczków, a następnie 

tą drogą leśną w kierunku południowo - zachodnim wzdłuż oddziałów leśnych nr 107; 108; 109; 110; 

111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 132; 205 do drogi wojewódzkiej nr 350. Dalej  w kierunku 

północno - zachodnim drogą nr 350 do mostu na rzece Kwisa w m. Kliczków, a następnie na północ 

rzeką Kwisa przez m. Przejęsław, Ławszowa do mostu na autostradzie A – 18, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

23 6036 bolesławiecki 6036 
Bolesławiec 127 

Osiecznica 5909 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

23 5661 
Bolesławiec 126 

93 
Osiecznica 5535 
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Obwód nr 24 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

24 80 leśny średnia 5009 

Opis obwodu nr 24 – Na północy od przecięcia się granicy województwa dolnośląskiego z torem 

kolejowym relacji Żagań – Legnica w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

gruntową utwardzoną Studzianka – Karczmarka i dalej tą drogą w kierunku południowo – zachodnim 

i południowym przez oddziały leśne nr 73; 113; 114; 156; 157; 158; 187; 188; 207;208; 223;236, 

a następnie między oddziałami leśnymi nr 249 – 250; 265-266; 295-296 do skrzyżowania z byłym 

torem kolejowym relacji Gromadka – Trzebień. Następnie tym byłym torem kolejowym w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297 w m. Trzebień i dalej drogą nr 297 

w kierunku północnym, a potem na zachód drogą nr 2289D do rzeki Bóbr i rzeką Bóbr na północ do 

przecięcia się z granicą województwa dolnośląskiego. Dalej granicą województwa w kierunku 

ogólnym północno – wschodnim do przecięcia się z torem kolejowym relacji Żagań – Legnica, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

24 4902 bolesławiecki 4902 
Bolesławiec 3803 

Gromadka 1099 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

24 4278 
Bolesławiec 3195 

85 
Gromadka 1083 
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Obwód nr 25 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

25 81 leśny bardzo dobra 4418 

Opis obwodu nr 25 – Na północnym wschodzie od skrzyżowania drogi nr 2272D z torem kolejowym 

relacji Legnica – Żagań w m. Wierzbowa na południe i południowy - zachód drogą nr 2272D przez 

m. Gromadka – Grodzanowice do przysiółka m. Krzyżowa. Z tego miejsca w kierunku północnym 

drogą o nawierzchni utwardzonej przez kolonię Zającówka i dalej między oddziałami leśnymi nr 406 

– 407; 395 – 396; 383 – 384; 370 – 371; 355 – 356; 336 – 337; 315 – 316; 295 – 296; 265 – 266; 249 

– 250, a następnie przez oddziały leśne nr 236; 223; 208; 207; 188; 187; 158; 157; 156; 114; 113; 73 

do skrzyżowania z torem kolejowym relacji Legnica – Żagań. Z tego miejsca w kierunku południowo 

- wschodnim tym torem kolejowym do skrzyżowania z drogą nr 2272D w m. Wierzbowa, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

25 4327 bolesławiecki 4327 Gromadka 4327 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

25 3735 Gromadka 3735 84 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 52 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 53 – Poz. 653



Obwód nr 26 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

26 82 leśny bardzo dobra 4151 

Opis obwodu nr 26 – Na południowym zachodzie z m. Wierzbowa torem kolejowym w kierunku 

północno – zachodnim do przecięcia z północną granicą oddziału leśnego nr 34. Stąd drogą leśną 

w kierunku północno – wschodnim stanowiącą granicę nadleśnictw Chocianów i Przemków do 

skrzyżowania z drogą przechodzącą przez oddział leśny nr 4. Stąd tą drogą w kierunku południowo – 

zachodnim przez oddziały leśne nr 4, nr 5, nr 10, nr 11, nr 17, nr 22, nr 29, a następnie zachodnią 

granicą oddziałów leśnych nr 34, nr 40 i nr 47 i dalej drogą polną do skrzyżowania z drogą nr 2272D. 

Drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2284D i tą drogą w kierunku 

południowym przez m. Nowa Kuźnia. Następnie w kierunku południowym drogą polną do toru 

kolejowego i tym torem kolejowym w kierunku północno – zachodnim do m. Wierzbowa, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

26 4057 
bolesławiecki 3880 Gromadka 3880 

polkowicki 177 Chocianów 177 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

26 3265 
Gromadka 3089 

79 
Chocianów 176 
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Obwód nr 27 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

27 110 leśny bardzo dobra 4040 

Opis obwodu nr 27 – Na północy w m. Piaseczna w kierunku południowo - wschodnim drogą 

wojewódzką  nr 296 przez m. Stary Węgliniec do wiaduktu nad torem kolejowym relacji Węgliniec – 

Horka (Niemcy) i dalej w kierunku wschodnim i południowo - wschodnim torem kolejowym relacji 

Węgliniec – Lubań przez m. Węgliniec do zachodniego skraju m. Wykroty – Droginia i stąd na 

zachód drogą polną utwardzoną, a następnie drogą nr 103651D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr 296 w m. Czerwona Woda. Następnie na południe drogą nr 296 do skrzyżowania z drogą 

nr 103658D i tą drogą do drogi nr 2393D i tą drogą w kierunku zachodnim przez m. Czerwona Woda 

i dalej w kierunku południowo - zachodnim do Gospodarstwa Szklarniowego. Z tego miejsca na 

północ granicą Nadleśnictw Węgliniec – Pieńsk do wschodniej granicy działki nr 84/543 i wzdłuż tej 

granicy w kierunku północnym do północnych granic działek nr 84/543 i nr 3. Następnie działką 

nr 531 w kierunku północno – wschodnim. Następnie zachodnią i północną granicą działki nr 20/1295 

w kierunku północno – wschodnim do drogi nr 103679D i drogą tą w kierunku północno – zachodnim 

do drogi nr 103683D. Drogą tą w kierunku wschodnim do rzeki Czerna Mała i nią w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą nr 103682D w m. Piaseczna. Droga tą w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 296 tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

27 3754 

bolesławiecki 2 Nowogrodziec 2 

zgorzelecki 3752 
Pieńsk 92 

Węgliniec 3660 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

27 2892 

Nowogrodziec 2 

72 Pieńsk 77 

Węgliniec 2813 
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Obwód nr 28 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

28 111 leśny bardzo dobra 6048 

Opis obwodu nr 28 – Na północnym zachodzie w m. Piaseczna od drogi wojewódzkiej nr 296 

w kierunku północno - wschodnim granicą nadleśnictw Ruszów – Węgliniec do rzeki Czerna Wielka 

w m. Parowa. Następnie w kierunku południowym rzeką Czerna Wielka do przecięcia z drogą 

gruntową utwardzoną Ołobok – Wykroty i dalej tą drogą gruntową, a następnie drogą nr 2279D do 

m. Wykroty – Zagajnik. Stąd na zachód drogami: nr 103835D, nr 103841D i dalej drogą gruntową 

utwardzoną do toru kolejowego relacji Lubań – Węgliniec w m. Wykroty – Droginia i tym torem na 

północny - zachód przez m. Węgliniec do wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 296. Z tego miejsca 

w kierunku północno - zachodnim drogą nr 296 przez m. Stary Węgliniec do granicy nadleśnictw 

Ruszów – Węgliniec w m. Piaseczna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

28 5888 

zgorzelecki 5009 Węgliniec 5009 

bolesławiecki 879 
Nowogrodziec 290 

Osiecznica 589 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

28 4815 

Węgliniec 4361 

80 Nowogrodziec 157 

Osiecznica 297 
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Obwód nr 29 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

29 112 leśny dobra  4397 

Opis obwodu nr 29 – Na północy od mostu na rzece Czerna Wielka w m. Parowa drogą wojewódzką 

nr 350 w kierunku południowo - wschodnim przez m. Parowa, Osiecznica do mostu na rzece Kwisa 

w m. Kliczków. Stąd rzeką Kwisą w kierunku południowym do linii oddziałowej oddziałów leśnych 

nr 500, 502 i 522 i tą linią do drogi wojewódzkiej nr 357 i tą drogą około 250 m do skrzyżowania 

z   drogą gruntową utwardzoną tzw. drogą „Waldowską” i dalej tą drogą „Waldowską” w kierunku 

północno - zachodnim przez oddziały leśne nr 459; 458; 457, a następnie wzdłuż oddziału leśnego 

nr 435 i w kierunku północno - zachodnim przez oddziały leśne nr 410; 411; 412; 413, a następnie na 

południowy - zachód linią oddziałową wzdłuż oddziałów leśnych od nr 388 do 396 do rzeki Czerna 

Wielka i tą rzeką na północ do mostu nad rzeką Czerna Wielka na drodze wojewódzkiej nr 350 

w m. Parowa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

29 4267 bolesławiecki 4267 Osiecznica 4267 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

29 3251 Osiecznica 3251 74 
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Obwód nr 30 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

30 113 leśny bardzo dobra 5210 

Opis obwodu nr 30 – Na północy od skrzyżowania linii oddziałowej oddziałów leśnych nr 501-502 

z drogą wojewódzką nr 357 między m. Osiecznica i Tomisław tą linią oddziałową do rzeki Kwisa, 

a następnie rzeką Kwisa na południe do skrzyżowania z torem kolejowym relacji Bolesławiec – 

Węgliniec i dalej w kierunku zachodnim tym torem kolejowym do przystanku kolejowego Zagajnik. 

Z tego miejsca w kierunku północnym drogą gruntową utwardzoną do rzeki Czerna Wielka i dalej na 

północ rzeką Czerna Wielka do skrzyżowania z linią oddziałową między oddziałami leśnymi 397-426. 

Następnie w kierunku północno - wschodnim linią oddziałową wzdłuż oddziałów leśnych nr 396; 395; 

394; 393; 392; 391; 390; 389; 388; 387; 386; 385; 384 i dalej przez oddziały nr 413; 412; 411; 410, 

a następnie w kierunku południowo - wschodnim linią oddziałową wzdłuż oddziału 435 i dalej drogą 

leśną przez oddziały leśne nr 457; 458; 459, a następnie w kierunku południowo - wschodnim 

tzw. drogą „Waldowską” do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 357 i tą drogą w kierunku 

północnym  około 250 m do skrzyżowania z linią oddziałową między oddziałami leśnymi nr 522, 502 

i 500, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

30 5058 
bolesławiecki 4878 

Nowogrodziec 900 

Osiecznica 3978 

zgorzelecki 180 Węgliniec 180 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

30 4107 

Nowogrodziec 504 

79 Osiecznica 3435 

Węgliniec 168 
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Obwód nr 31 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

31 114 leśny dobra 5197 

Opis obwodu nr 31 – Na północy w m. Kliczków od mostu na rzece Kwisa drogą wojewódzką nr 350 

w kierunku południowo - wschodnim przez m. Kliczków, Dobra do skrzyżowania z drogą krajową 

nr 94 w m. Bolesławiec. Następnie w kierunku południowo - zachodnim drogą nr 94 przez 

m. Brzeźnik, Parzyce do mostu na rzece Kwisa i dalej w kierunku północnym rzeką Kwisa przez 

m. Osieczów do m. Kliczków do mostu nad rzeką Kwisą na drodze nr 350, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

31 4835 bolesławiecki 4835 

Bolesławiec 1017 

m. Bolesławiec 186 

Nowogrodziec 1553 

Osiecznica 2079 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

31 3120 

Bolesławiec 443 

60 
m. Bolesławiec 14 

Nowogrodziec 933 

Osiecznica 1730 
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Obwód nr 32 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

32 115 leśny dobra 6744 

Opis obwodu nr 32 – Na północy na autostradzie A – 18 od miejsca dojścia do autostrady drogi 

leśnej z m. Kliczków, to jest od linii między oddziałami leśnymi nr 107 a 165 autostradą A – 18 

w kierunku południowo - wschodnim do mostu na rzece Bóbr. Następnie rzeką Bóbr na południe do 

drogi krajowej nr 94 w m. Bolesławiec i dalej drogą nr 94 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr 350, a następnie w kierunku  północno - zachodnim drogą nr 350 przez m. Dobra i przez 

m. Kliczków w kierunku północno - wschodnim drogą leśną wzdłuż oddziałów leśnych nr 205; 132; 

118; 117; 116; 115; 114; 113; 112; 111; 110; 109; 108; 107 do autostrady A – 18, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

32 6518 bolesławiecki 6518 

Bolesławiec 3769 

m. Bolesławiec 11 

Osiecznica 2738 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

32 5737 
Bolesławiec 3024 

85 
Osiecznica 2713 
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Obwód nr 33 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

33 116 leśny dobra 5150 

Opis obwodu nr 33 – Na północy od mostu na rzece Bóbr na drodze Trzebień – Trzebień Mały drogą 

nr 2289D na wschód przez m. Trzebień do drogi wojewódzkiej nr 297, a następnie drogą nr 297 na 

południe przez m. Trzebień do byłego toru kolejowego Trzebień – Gromadka. Następnie w kierunku 

wschodnim byłym torem kolejowym do przecięcia się z drogą leśną utwardzoną prowadzącą do 

m. Krzyżowa (skrzyżowanie linii oddziałowych oddziałów leśnych nr 296; 295; 315; 316). Dalej 

drogą leśną w kierunku południowo - wschodnim wzdłuż oddziałów leśnych nr 316; 337; 356; 371; 

396 do m. Krzyżowa. Stąd drogą nr 2272D w kierunku południowo - zachodnim do m. Kraśnik Dolny. 

Następnie przez m. Kraśnik Dolny w kierunku północno – zachodnim drogą nr 2286D do autostrady 

A4 i tą trasą autostrady A – 4 do rzeki Bóbr. Z tego miejsca w kierunku północnym rzeką Bóbr do 

mostu na drodze Trzebień – Trzebień Mały, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

33 4843 bolesławiecki 4843 
Bolesławiec 3576 

Gromadka 1267 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

33 2899 
Bolesławiec 1967 

56 
Gromadka 932 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 68 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 69 – Poz. 653



Obwód nr 34 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

34 117 polny słaba 4686 

Opis obwodu nr 34 – Na północy w m. Kraśnik Dolny od skrzyżowania autostrady A - 4 z drogą 

nr 2286D w kierunku południowo - wschodnim drogą nr 2286D przez Kraśnik Dolny. Następnie 

drogą nr 2272D w kierunku północno - wschodnim do autostrady A – 4. Następnie autostradą A – 4 

w kierunku południowo - wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2275D i dalej na południe drogą 

nr 2275D przez m. Tomaszów Bolesławiecki do skrzyżowania z drogą krajową nr 94, a następnie na 

zachód drogą nr 94 przez m. Kruszyn, do mostu na rzece Bóbr w m. Bolesławiec. Dalej rzeką Bóbr na 

północ do skrzyżowania z autostradą A - 4 i następnie trasą autostrady A4 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2286D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

34 3816 bolesławiecki 3816 

Bolesławiec 2604 

m. Bolesławiec 194 

Gromadka 301 

Warta Bolesławiecka 717 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

34 876 

Bolesławiec 575 

19 
m. Bolesławiec 22 

Gromadka 42 

Warta Bolesławiecka 237 
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Obwód nr 35 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

35 119 leśny bardzo dobra 4610 

Opis obwodu nr 35 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2272D z torem kolejowym 

w m. Wierzbowa w kierunku południowo - wschodnim torem kolejowym relacji Żagań – Legnica do 

skrzyżowania z drogą gruntową, a następnie tą drogą na południe do m. Patoka. Dalej przez m. Patoka 

drogą nr 103546D do drogi nr 2269D i dalej na południe drogą nr 2269D do skrzyżowania z drogą 

nr 2270D w m. Stary Łom, a stąd w kierunku zachodnim drogą nr 2270D przez m. Osła, Różyniec do 

drogi nr 2272D w m. Krzyżowa. Z tego miejsca w kierunku północno - wschodnim, a następnie 

północnym drogą nr 2272D przez m. Gromadka do skrzyżowania z torem kolejowym 

w m. Wierzbowa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

35 4253 
bolesławiecki 3898 Gromadka 3898 

legnicki 355 Chojnów 355 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

35 1848 
Gromadka 1711 

40 
Chojnów 137 
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Obwód nr 36 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

36 118 polny bardzo słaba 3221 

Opis obwodu nr 36 – Na północy od skrzyżowania autostrady A - 4 z drogą nr 2272D w kierunku 

północno - wschodnim drogą nr 2272D do m. Krzyżowa, a następnie w kierunku wschodnim drogą 

nr 2270D przez m. Krzyżowa, Różyniec, Osła do skrzyżowania z drogą polną prowadzącą do 

m. Szczytnica i tą drogą polną w kierunku południowym  przez autostradę A - 4 i dalej drogą polną 

w kierunku m. Szczytnica do drogi nr 2286D, a następnie drogą nr 2286D do skrzyżowania z torem 

kolejowym i dalej drogą 2286D w kierunku południowo – wschodnim, a następnie drogą polną na 

południe do skrzyżowania z drogą nr 94 w m. Wilczy Las. Stąd na zachód drogą nr 94 do 

skrzyżowania z drogą nr 2275D w m. Tomaszów Bolesławiecki i dalej na północ drogą nr 2275D 

przez Tomaszów Bolesławiecki do skrzyżowania z autostradą A - 4 i w kierunku północno - 

zachodnim autostradą A4 do skrzyżowania z drogą nr 2272D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

36 2503 bolesławiecki 2503 
Gromadka 642 

Warta Bolesławiecka 1861 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

36 460 
Gromadka 19 

14 
Warta Bolesławiecka 441 
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Obwód nr 37 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

37 141 polny bardzo dobra 5904 

Opis obwodu nr 37 – Na północy od granicy państwa na wschód do m. Pieńsk drogą gruntową, 

a następnie o nawierzchni bitumicznej i dalej na wschód drogą wojewódzką nr 353 do skrzyżowania 

z torem kolejowym relacji Zgorzelec – Węgliniec i tym torem w kierunku wschodnim do granicy 

nadleśnictw Węgliniec – Pieńsk i tą granicą na południe do drogi nr 2393D przy Gospodarstwie 

Szklarniowym. Następnie w kierunku południowo - zachodnim drogą nr 2393D do m. Dłużyna Górna, 

a dalej drogą polną utwardzoną w kierunku zachodnim, a następnie południowo - zachodnim do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w m. Żarska Wieś i dalej tą drogą na południowy zachód, 

następnie drogą 351 przez m. Jędrychowice do skrzyżowania z autostradą A - 4 i autostradą A - 4 

w kierunku zachodnim do granicy państwa. Dalej granicą państwa (rzeką graniczną Nysa Łużycka), 

do drogi prowadzącej do m. Pieńsk, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

37 5326 zgorzelecki 5326 

m. Zgorzelec 24 

Pieńsk 4693 

Zgorzelec 609 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

37 1227 
Pieńsk 1213 

21 
Zgorzelec 14 
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Obwód nr 38 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

38 142 polny średnia 4554 

Opis obwodu nr 38 – Na północy od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą nr 2398D 

w m. Żarska Wieś w kierunku wschodnim drogą nr 2398D, następnie drogą nr 2394D przez m. Żarska 

Wieś do skrzyżowania z drogą nr 2390D w m. Gronów i dalej w kierunku południowo – wschodnim 

i południowym drogą nr 2390D do m. Sławnikowice. Z m. Sławnikowice na południowy - zachód 

drogą gruntową utwardzoną do drogi krajowej nr 30 i tą drogą w kierunku zachodnim przez 

m. Białogórze, m. Trójca do skrzyżowania z drogą polną utwardzoną i dalej drogą polną 

o nawierzchni utwardzonej w kierunku południowo - zachodnim do drogi nr 2397D na południowym 

skraju m. Łagów. Stąd drogą nr 2397D w kierunku północno - zachodnim do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 352 w m. Zgorzelec i dalej drogą nr 352 do drogi 2397D i tą drogą w kierunku 

zachodnim dalej przez m. Zgorzelec do drogi 317 i tą drogą do granicy państwa (rzeka graniczna Nysa 

Łużycka) i granicą państwa w kierunku północnym do mostu nad Nysą Łużycką na autostradzie A-4 

i dalej w kierunku wschodnim autostradą A-4, a następnie drogą nr 351 przez m. Jędrzychowice do 

drogi nr 94 i tą drogą w kierunku północno – wschodnim do m. Żarska Wieś, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

38 3579 zgorzelecki 3579 
m. Zgorzelec 158 

Zgorzelec 3421 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

38 681 
m. Zgorzelec 7 

15 
Zgorzelec 674 
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Obwód nr 39 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

39 143 polny bardzo dobra 5084 

Opis obwodu nr 39 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2393D z drogą wojewódzką nr 296 

w m. Czerwona Woda w kierunku południowym drogą nr 296 przez m. Jeleniów, następnie drogą 

krajową nr 94 w kierunku zachodnim do m. Strzelno. Następnie w kierunku południowym drogą 

nr 2401D przez m. Bielawa i dalej drogą nr 2455D przez zachodnią część m. Henryków Lubański, 

a następnie na południe drogą gruntową utwardzoną do zachodniej części m. Pisarzowice do drogi 

nr 2459D i tą drogą w kierunku wschodnim, a następnie drogą w kierunku południowym do drogi 

krajowej nr 30, skąd w kierunku północno - zachodnim drogą nr 30 przez m. Nowa Karczma do 

skrzyżowania z drogą gminną utwardzoną Białogórze – Sławnikowice i dalej w kierunku północno - 

wschodnim tą drogą do m. Sławnikowice do skrzyżowania z drogą nr 2390D, a następnie w kierunku 

północno - zachodnim drogą nr 2390D przez m. Sławnikowice, Gronów do skrzyżowania z drogą 

nr 2394D. Z tego miejsca w kierunku północno - zachodnim drogą nr 2394D, następnie drogą 

nr 2398D do drogi krajowej nr 94 w m. Żarska Wieś i tą drogą w kierunku wschodnim, a dalej 

w kierunku północno - wschodnim i wschodnim drogą polną utwardzoną do drogi nr 2393D 

w m. Dłużyna Górna i tą drogą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296 w m. Czerwona Woda, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

39 4693 

zgorzelecki 3809 

Pieńsk 1358 

Węgliniec 509 

Zgorzelec 1942 

bolesławiecki 85 Nowogrodziec 85 

lubański 799 
Siekierczyn 329 

Lubań 470 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

39 1308 

Pieńsk 357 

26 

Węgliniec 150 

Zgorzelec 526 

Nowogrodziec 75 

Siekierczyn 70 

Lubań 130 
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Obwód nr 40 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

40 144 polny bardzo dobra 5270 

Opis obwodu nr 40 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 103651D z drogą wojewódzką nr 296 

w m. Czerwona Woda drogą nr 103651D a następnie drogą polną utwardzoną w kierunku wschodnim 

z m. Czerwona Woda do m. Wykroty – Droginia i dalej do m. Wykroty – Zagajnik, a następnie na 

wschód i południe do m. Wykroty – Dobrzyków i dalej drogą polną utwardzoną nr 003874D do 

skrzyżowania z drogą nr 2279D w m. Gierałtów. Następnie w kierunku ogólnym północno – 

zachodnim przez m. Gierałtów drogami nr 2279D, nr 003880D, nr 003878D, nr 003879D oraz 

nr 2282D do przecięcia się z torem kolejowym. Dalej tym torem na południe do styku z ciekiem 

wodnym i dalej w kierunku zachodnim do drogi gruntowej Henryków Lubański – Bielawa Górna 

i w kierunku północno - zachodnim tą drogą do drogi nr 2401D i tą drogą przez m. Bielawa Górna do 

m. Strzelno. Następnie drogą krajową nr 94 w kierunku wschodnim do drogi nr 296 i tą drogą na 

północ do skrzyżowania z drogą nr 103651D w m. Czerwona Woda, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

40 4669 

zgorzelecki 762 
Pieńsk 481 

Węgliniec 281 

lubański 324 Lubań 324 

bolesławiecki 3583 Nowogrodziec 3583 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

40 1594 

Pieńsk 193 

30 
Węgliniec 95 

Lubań 252 

Nowogrodziec 1054 
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Obwód nr 41 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

41 145 polny bardzo dobra 4011 

Opis obwodu nr 41 – Na północy skrzyżowanie toru kolejowego relacji Węgliniec – Bolesławiec 

z drogą nr 2279D - przystanek Zagajnik, na wschód torem kolejowym do rzeki Kwisa i dalej rzeką 

Kwisa na południe do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Nowogrodziec i tym torem w kierunku 

południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 357. Drogą tą w kierunku zachodnim, 

a następnie w kierunku północno - zachodnim drogą nr 2279D do skrzyżowania z drogą nr 003874D 

w m. Gierałtów. Drogą nr 003874D na północny – zachód do skrzyżowania z drogą nr 94 i dalej tą 

drogą w kierunku północnym – przecinając autostradę A-4 przez kolonię wsi – Podczerno i następnie 

oddział leśny nr 311 do skrzyżowania z drogą nr 103833D i nią w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2279D w m. Zagajnik. Drogą nr 2279D w kierunku północnym do 

skrzyżowania z torem kolejowym – przystanek Zagajnik, tj. do punktu wyjścia 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

41 3630 
bolesławiecki 3397 Nowogrodziec 3397 

zgorzelecki 233 Węgliniec 233 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

41 1060 
Nowogrodziec 833 

26 
Węgliniec 227 
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Obwód nr 42 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

42 146 polny słaba 5512 

Opis obwodu nr 42 – Na północy od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą nr 2499D w pobliżu 

m. Brzeźnik w kierunku południowym drogą nr 2499D przez m. Ocice do skrzyżowania z drogą 

nr 2500D, a następnie w kierunku południowo - zachodnim drogą nr 2500D do skrzyżowania z drogą 

nr 2273D i tą drogą do m. Gościszów do skrzyżowania z torem kolejowym relacji Lwówek Śląski – 

Nowogrodziec i w kierunku północno - zachodnim tym torem kolejowym do m. Nowogrodziec do 

mostu na rzece Kwisa. Następnie na północ rzeką Kwisa do mostu na drodze krajowej nr 94 i tą drogą 

nr 94 w kierunku wschodnim przez m. Parzyce, Brzeźnik do skrzyżowania z drogą nr 2499D, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

42 4879 
bolesławiecki 4616 

Bolesławiec 1633 

Nowogrodziec 2983 

lwówecki 263 Lwówek Śląski 263 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

42 1155 

Bolesławiec 310 

21 Nowogrodziec 704 

Lwówek Śląski 141 
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Obwód nr 43 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

43 147 polny słaba 7032 

Opis obwodu nr 43 – Na północy w m. Kruszyn od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą 

nr 2292D na południe drogą nr 2292D przez m. Łaziska, a następnie drogą nr 2280D przez m. Stare 

Jaroszowice do cieku wodnego Żeliszowski Potok. Następnie w kierunku zachodnim Żeliszowskim 

Potokiem do drogi wojewódzkiej nr 297 i stąd na południe drogą nr 297 do skrzyżowania z drogą 

nr 2295D i tą drogą na zachód przez m. Włodzice Małe do skrzyżowania z drogą nr 2500D i dalej na 

zachód drogą nr 2500D do skrzyżowania z drogą nr 2499D i tą drogą na północ przez m. Ocice do 

drogi krajowej nr 94. Następnie w kierunku północno - wschodnim drogą nr 94 przez m. Bolesławiec 

do skrzyżowania z drogą nr 2292D w m. Kruszyn, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

43 5563 

lwówecki 405 Lwówek Śląski 405 

bolesławiecki 5158 
Bolesławiec 4629 

m. Bolesławiec 529 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

43 1843 

Lwówek Śląski 38 

26 Bolesławiec 1393 

m. Bolesławiec 412 
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Obwód nr 44 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

44 148 polny słaba 3847 

Opis obwodu nr 44 – Na północy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 363 z drogą 2292D 

w m. Łaziska w kierunku południowo – wschodnim drogą nr 363 przez m. Warta Bolesławiecka, 

Iwiny do m. Olszanica – kolonia Garnczary, a następnie w kierunku południowo - zachodnim drogą 

dojazdową do żwirowni „Jurków”. Przed zjazdem do żwirowni wzdłuż linii energetycznej i położonej 

pod nią drogi leśnej do m. Jurków na wysokości bramy cmentarza. Następnie w kierunku zachodnim 

drogą nr 2290D przez m. Jurków do drogi nr 2278D w m. Raciborowice Dolne i dalej drogą nr 2278D 

w kierunku południowym przez m. Raciborowice Górne do drogi nr 2293D i drogą nr 2293D 

w kierunku zachodnim do m. Żeliszów. Następnie w kierunku północno - zachodnim drogą nr 2280D 

przez Stare Jaroszowice do skrzyżowania z drogą nr 2292D i tą drogą na północ do skrzyżowania 

z drogą nr 363 w m. Łaziska, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

44 3245 
bolesławiecki 3234 

Bolesławiec 909 

Warta Bolesławiecka 2325 

złotoryjski 11 Zagrodno 11 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

44 697 

Bolesławiec 191 

18 Warta Bolesławiecka 505 

Zagrodno 1 
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Obwód nr 45 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

45 149 polny słaba 5169 

Opis obwodu nr 45 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2292D z drogą krajową nr 94 

w m. Kruszyn w kierunku wschodnim drogą nr 94 przez m. Tomaszów Bolesławiecki, Wilczy Las do 

skrzyżowania z drogą biegnącą przez m. Okmiany. Stąd w kierunku południowym drogą przez 

m. Okmiany, a następnie przez Okmiany – Radziechów. Dalej w kierunku wschodnim i południowym 

drogą utwardzoną do m. Muszczyna. Z m. Muszczyna w kierunku zachodnim drogą o nawierzchni 

bitumicznej, a następnie w kierunku południowym drogą gruntową utwardzoną do m. Garnczary do 

drogi wojewódzkiej nr 363 i dalej drogą nr 363 na północny - zachód przez m. Iwiny, Warta 

Bolesławiecka do m. Łaziska i stąd w kierunku północnym drogą nr 2292D przez m. Łaziska do 

skrzyżowania z drogą nr 94 w m. Kruszyn, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

45 4654 

bolesławiecki 3388 
Bolesławiec 547 

Warta Bolesławiecka 2841 

złotoryjski 219 Zagrodno 219 

legnicki 1047 Chojnów 1047 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

45 1544 

Bolesławiec 167 

30 
Warta Bolesławiecka 719 

Zagrodno 26 

Chojnów 632 
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Obwód nr 46 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

46 172 polny słaba 6458 

Opis obwodu nr 46 – Na północnym zachodzie od granicy państwa w m. Zgorzelec drogą 

wojewódzką nr 317 na wschód, a następnie drogą nr 2397D w kierunku wschodnim przez 

m. Jerzmanki do południowego skraju m. Łagów, skąd drogą polną utwardzoną na północny - wschód 

do skrzyżowania z drogą krajową nr 30 i dalej drogą nr 30 na wschód do skrzyżowania z drogą 

nr 2391D w m. Białogórze. Stąd w kierunku południowym drogą nr 2391D, a następnie drogą 

gruntową utwardzoną do skrzyżowania z drogą nr 2398D w m. Gozdanin. Następnie w kierunku 

południowym drogą nr 2398D i następnie drogą pomiędzy polami w kierunku południowo – 

zachodnim do m. Studniska Górne, kolonia. Dalej drogą nr 2380D nadal w kierunku południowo – 

zachodnim przez m. Studniska Górne, m. Studniska Dolne. Następnie drogą 2386D dalej przez 

m. Studniska, m. Kunów do skrzyżowania z drogą nr 2383D w m. Kunów. Z tego miejsca w kierunku 

południowo - wschodnim drogą nr 2383D przez m. Mała Wieś Dolna do drogi wojewódzkiej nr 357 

w m. Sulików i tą drogą do skrzyżowania z torem kolejowym relacji Sulików – Zawidów, a następnie 

tym torem kolejowym w kierunku południowo - zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr 355. Stąd w kierunku północnym drogą nr 355 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 357 i dalej 

na zachód tą drogą przez m. Osiek Łużycki, następnie drogą nr 352 dalej przez m. Osiek Łużycki 

i Radomierzyce do ronda, następnie na zachód drogą nr 109164D do granicy państwa. Z tego miejsca 

granicą państwa (rzeka graniczna Nysa Łużycka) w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej 

nr 317 w m. Zgorzelec, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

46 5261 zgorzelecki 5261 

m. Zgorzelec 144 

Sulików 1157 

Zgorzelec 3960 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

46 889 

m. Zgorzelec 54 

14 Sulików 235 

Zgorzelec 600 
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Obwód nr 47 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

47 173 polny słaba 3995 

Opis obwodu nr 47 – Na południu m. Gozdanin od skrzyżowania drogi gruntowej z drogą nr 2398D, 

drogą nr 2398D w kierunku południowo - wschodnim dalej przez Gozdanin do skrzyżowania z drogą 

nr 2452D w m. Rudzica i w kierunku wschodnim drogą nr 2452D, a następnie na południe drogą 

utwardzoną nr 109642D dalej przez m. Rudzica i przez m. Włosień do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 357 i torem kolejowym relacji Zgorzelec – Lubań. Z tego miejsca w kierunku 

południowo - zachodnim drogą nr 357 do drogi nr 358 i dalej drogą nr 358 na południowy - wschód 

przez m. Włosień do skrzyżowania z drogą nr 2486D w m. Platerówka. Od tego skrzyżowania na 

zachód drogą nr 2486D przez m. Radzimów Górny do drogi nr 2378D, a następnie na północ drogą 

nr 2378D i dalej drogą nr 2371D przez m. Radzimów Dolny i Mała Wieś Górna w kierunku północno 

- zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 357. Drogą tą w kierunku północno – zachodnim przez 

m. Sulików. Dalej drogą nr 2383D przez m. Mała Wieś Dolna do skrzyżowania z drogą nr 2386D 

w pobliżu m. Kunów. Z tego miejsca w kierunku północno - wschodnim drogą nr 2386D przez 

m. Kunów, Studniska Dolne, dalej drogą nr 2380D przez m. Studniska Dolne i Studniska Górne – 

Majątek, następnie w kierunku północno – wschodnim drogą pomiędzy polami przez Studniska Górne 

– Kolonia do skrzyżowania drogą nr 2398D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

47 3488 

lubański 1040 
Siekierczyn 265 

Platerówka 775 

zgorzelecki 2448 
Sulików 2378 

Zgorzelec 70 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

47 602 

Siekierczyn 18 

15 
Platerówka 151 

Sulików 415 

Zgorzelec 18 
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Obwód nr 48 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

48 174 polny słaba 6146 

Opis obwodu nr 48 – Na północnym - zachodzie od skrzyżowania drogi krajowej nr 30 z drogą 

nr 2391D w kierunku wschodnim drogą nr 30 przez m. Białogórze, m. Wyręba Kolonia, m. Nowa 

Karczma do toru kolejowego w m. Lubań i dalej w kierunku południowo – zachodnim torem 

kolejowym relacji Lubań – Zgorzelec do m. Zaręba. Z m. Zaręba w kierunku południowo – zachodnim 

drogą utwardzoną, w pobliżu m. Ponikowo, a następnie gruntową i znowu utwardzoną do m. Włosień 

(PGR) do drogi wojewódzkiej nr 358. Stąd w kierunku północno - zachodnim drogą nr 358 przez 

m. Włosień do skrzyżowania z drogą wojewódzką 357 w m. Włosień Dolny i dalej na wschód drogą 

nr 357. Za skrzyżowaniem drogi nr 357 z torem kolejowym relacji Lubań – Zgorzelec drogą gruntową 

utwardzoną w kierunku północnym, a następnie drogą nr 109642D dalej przez m. Włosień 

i m. Rudzica do skrzyżowania z drogą nr 2452D i tą drogą w kierunku zachodnim do drogi nr 2398D 

i dalej w kierunku północnym i północno - zachodnim drogą nr 2398D dalej przez m. Rudzica do 

m. Gozdanin, a następnie na północ drogą gruntową utwardzoną do drogi nr 2391D w m. Białogórze 

i tą drogą do skrzyżowania z drogą krajową nr 30, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

48 5213 

zgorzelecki 554 Zgorzelec 554 

lubański 4659 

Siekierczyn 3253 

Platerówka 493 

m. Lubań 232 

Lubań 681 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

48 977 

Zgorzelec 311 

16 

Siekierczyn 439 

Platerówka 147 

m. Lubań 4 

Lubań 76 
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Obwód nr 49 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

49 175 polny średnia 3593 

Opis obwodu nr 49 – Na północy w m. Gierałtów od skrzyżowania rzeki Czerna Wielka z torem 

kolejowym na południe torem kolejowym relacji Węgliniec – Lubań do skrzyżowania z drogą krajową 

nr 30 w m. Lubań, a następnie na północny - zachód drogą nr 30 do skrzyżowania z drogą gminną 

w kierunku północnym do drogi nr 2459D w zachodniej części m. Pisarzowice i dalej drogą 2459D do 

skrzyżowania z drogą gruntową utwardzoną w kierunku północnym do m. Henryków Lubański. Dalej 

w kierunku północno - zachodnim drogą nr 2455D i następnie w kierunku północnym drogą gruntową 

zachodnią granicą oddziałów leśnych nr 39, 35, 29, dalej drogą - północną granicą oddziału leśnego 

nr 29, przez oddział nr 28, dalej zachodnią i południową granicą oddziału leśnego nr 27 do drogi 

biegnącej do rzeki Czerna Wielka. Drogą tą w kierunku południowym do rzeki Czerna Wielka i rzeką 

tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Gierałtów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

49 3113 

bolesławiecki 30 Nowogrodziec 30 

lubański 3083 
m. Lubań 82 

Lubań 3001 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

49 708 

Nowogrodziec 13 

20 m. Lubań 6 

Lubań 689 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 100 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 101 – Poz. 653



Obwód nr 50 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

50 176 polny słaba 6289 

Opis obwodu nr 50 – Na północnym wschodzie od skrzyżowania drogi nr 357 z torem kolejowym 

relacji Zebrzydowa – Lwówek Śląski w m. Nowogrodziec torem kolejowym w kierunku południowo - 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2273D, a następnie drogą nr 2273D w kierunku południowo - 

zachodnim przez m. Mściszów, Radostów Dolny, Uniegoszcz do ul. Lwóweckiej w m. Lubań i tą 

ulicą do linii kolejowej relacji Lubań – Węgliniec (stacja kolejowa). Z tego miejsca w kierunku 

północnym torem kolejowym relacji Lubań – Węgliniec do przecięcia z drogą nr 2282D. Następnie 

w kierunku ogólnym południowo – wschodnim przez m. Gierałtów drogami nr 2282D, nr 003879D, 

nr 003878D, nr 003880D oraz nr 2279D do skrzyżowania z drogą nr 003874D. Następnie drogą 

nr 2279D przez m. Ołdrzychów i przez m. Nowogrodziec, do drogi nr 357 i tą drogą do skrzyżowania 

z torem kolejowym w m. Nowogrodziec, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

50 5611 
lubański 4149 

m. Lubań 46 

Lubań 4103 

bolesławiecki 1462 Nowogrodziec 1462 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

50 1164 

m. Lubań 1 

19 Lubań 944 

Nowogrodziec 219 
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Obwód nr 51 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

51 178 polny słaba 6083 

Opis obwodu nr 51 – Na północy od skrzyżowania dróg nr 2273D i 2296D w m. Gościszów drogą 

nr 2273D w kierunku północno - wschodnim, a następnie drogą nr 2500D przez m. Włodzice Wielkie 

do drogi krajowej nr 297. Stąd drogą nr 297 w kierunku południowym przez m. Żerkowice, Brunów 

do m. Lwówek Śląski, a następnie przez m. Lwówek Śląski w kierunku zachodnim drogą nr 2541D 

i dalej drogą nr 2496D przez m. Radłówka do skrzyżowania z drogą nr 2515D w m. Niwnice. Dalej na 

południe przez m. Niwnice drogą nr 2515D do skrzyżowania z drogą gruntową o nawierzchni 

utwardzonej i tą drogą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2298D. Następnie drogą 

nr 2298D w kierunku południowo - zachodnim do m. Wolbromów. Z m. Wolbromów drogą gruntową 

utwardzoną na północny - zachód przez m. Żołądź do drogi nr 2273D na północnym skraju 

m. Mściszów, i dalej drogą nr 2273D w kierunku północno - wschodnim do m. Gościszów do 

skrzyżowania z drogą nr 2296D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

51 5469 

lwówecki 3761 
Gryfów Śląski 11 

Lwówek Śląski 3750 

lubański 279 Lubań 279 

bolesławiecki 1429 Nowogrodziec 1429 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

51 1388 

Lwówek Śląski 924 

23 Lubań 126 

Nowogrodziec 338 
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Obwód nr 52 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

52 179 polny średnia 6074 

Opis obwodu nr 52 – Na północy od mostu na drodze wojewódzkiej nr 297 na Potoku Żeliszowskim 

na północny - wschód Potokiem Żeliszowskim przez m. Suszki do styku z drogą nr 2280D, 

a następnie drogą nr 2280D w kierunku południowo - wschodnim do m. Żeliszów i stąd drogą 

nr 2293D do m. Racibirowice Górne, do skrzyżowania z drogą nr 2278D i następnie na południowy - 

wschód drogą 2278D przez m. Raciborowice Górne i Sędzimirów i dalej drogą nr 2625D do dawnej 

stacji kolejowej w m. Nowa Wieś Grodziska. Stąd w kierunku wschodnim drogą nr 2625D do 

skrzyżowania z drogą nr 2518D i w kierunku południowym, a następnie zachodnim drogą nr 2518D 

przez m. Skorzynice, Zbylutów, Chmielno do skrzyżowania z drogą nr 2501D i tą drogą do 

m. Brunów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297. Z m. Brunów w kierunku północnym drogą 

nr 297 przez m. Żerkowice do mostu na Potoku Żeliszowskim, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

52 5629 

bolesławiecki 1516 
Bolesławiec 872 

Warta Bolesławiecka 644 

złotoryjski 412 Pielgrzymka 412 

lwówecki 3701 Lwówek Śląski 3701 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

52 1622 

Bolesławiec 417 

27 
Warta Bolesławiecka 81 

Pielgrzymka 62 

Lwówek Śląski 1062 
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Obwód nr 53 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

53 200 polny średnia 10297 

Opis obwodu nr 53 – Na północnym wschodzie od m. Wigancice Żytawskie granicą państwa 

z Republiką Czeską w kierunku południowym i zachodnim do granicy państwowej z Republiką 

Federalną Niemiec, a następnie tą granicą na północ do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej 

w m. Trzciniec. Z tego miejsca drogą gminną nr 109500D, następnie drogą nr 109504D na północny - 

wschód do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 352 i dalej w kierunku północno - wschodnim drogą 

o nawierzchni utwardzonej do południowego skraju m. Działoszyn. Dalej drogą o nawierzchni 

utwardzonej w kierunku wschodnim do Bystrotoku o oznaczeniu SP–1/R i dalej tym Bystrotokiem do 

punktu pomiarowego oznaczonego GT24P (1985), i następnie drogą w kierunku północnym przy 

rowie K2.2.12 do zbiornika OS9.K., a następnie do zjazdu drogą betonową z wierzchowiny 

prowadzącą do przepustów łączących rowy K.2.2.9.1 i K.2.2.9. Następnie na wschód drogą przy rowie 

K.2.2.9 do drogi betonowej prowadzącej do zbiornika OS.20.0. Dalej drogą w kierunku północno – 

zachodnim do punktu sprowadzenia wody SP-2/0.1.5 Stąd w kierunku północno – wschodnim drogą 

wyjazdową ze zwałowiska zewnętrznego KWB Turów. Dalej drogą do punktu ujęcia wody przy 

skrzyżowaniu z drogą 2367D i dalej tą drogą w kierunku wschodnim do drogi nr 2365D i tą drogą do 

północnego skraju m. Wyszków, dalej przez m. Wyszków drogą nr 109598D, a następnie w kierunku 

wschodnim drogą polną utwardzoną do północno – wschodniego skraju m. Wigańcice Żytawskie, 

tj. do punku wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

53 8899 zgorzelecki 8899 Bogatynia 8899 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

53 3199 Bogatynia 3199 31 
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Obwód nr 54 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

54 201 polny średnia 5809 

Opis obwodu nr 54 – Na północy od granicy z Republiką Federalną Niemiec w m. Radomierzyce 

drogą nr 109164D do ronda, następnie drogą wojewódzką nr 352 w kierunku północno - wschodnim 

dalej przez m. Radomierzyce, kolonię Osiek Łużycki do drogi 357 i tą drogą do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 355 i dalej drogą nr 355 w kierunku południowym do toru kolejowego relacji 

Zgorzelec – Zawidów i tym torem kolejowym w kierunku południowym do granicy państwa. 

Następnie granicą państwa z Republiką Czeską  do północno – wschodniego skraju m. Wigańcice 

Żytawskie, skąd drogą polną utwardzoną w kierunku zachodnim do północnego skraju m. Wyszków 

i dalej drogą nr 109598D przez m. Wyszków, następnie w kierunku zachodnim drogą nr 2365D do 

drogi nr 2367D i tą drogą w kierunku północno-zachodnim do punktu ujęcia wody przy skrzyżowaniu 

z droga wyjazdową ze zwałowiska zewnętrznego KWB „Turów”. Stąd w kierunku południowo - 

zachodnim drogą wjazdową na zwałowisko zewnętrzne KWB „Turów” i dalej w  kierunku 

południowo – wschodnim do punktu sprowadzenia wody SP-2/0.1.5, i dalej drogą do zbiornika 

oznaczonego OS20.0. Dalej drogą betonową do drogi przy rowie K2.2.9. Następnie tą drogą na 

zachód do przepustów łączących rowy K.2.2.9.1 i K.2.2.9. i drogi betonowej prowadzącej do 

zbiornika OS9.K. Od zbiornika OS9.K drogą przy rowie K2.2.12 do punktu pomiarowego GT24P 

(1985). Od tego punktu pomiarowego w kierunku zachodnim do Bystrotoku i dalej tym Bystrotokiem 

o oznaczeniu SP-1R do drogi o nawierzchni utwardzonej prowadzącej do południowego skraju m. 

Działoszyn. Następnie w kierunku południowo – zachodnim drogą o nawierzchni utwardzonej do 

drogi wojewódzkiej nr 352 i tą drogą do drogi o nawierzchni bitumicznej nr 109504D, następnie drogą 

gminną nr 109500D przez m. Trzciniec do granicy państwa z Republiką Federalną Niemiec. Następnie 

granicą państwa w kierunku północnym do drogi nr 109164D w m. Radomierzyce, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

54 5367 zgorzelecki 5367 

Bogatynia 3062 

Zawidów 69 

Sulików 457 

Zgorzelec 1779 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

54 1112 

Bogatynia 885 

19 Sulików 70 

Zgorzelec 157 
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Obwód nr 55 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

55 202 polny słaba 6199 

Opis obwodu nr 55 – Na północy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 357 z torem kolejowym 

relacji Zawidów – Zgorzelec w kierunku południowo – wschodnim przez m. Sulików - drogą nr 357 

do skrzyżowania z drogą nr 2731D. Drogą tą w kierunku południowo - wschodnim przez m. Mała 

Wieś Górna, m. Radzimów Dolny do drogi nr 2378D i dalej na południe drogą nr 2378D do 

skrzyżowania z drogą nr 2486D. Z tego miejsca w kierunku wschodnim drogą nr 2486D do 

skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 358 w m. Platerówka. Dalej w kierunku południowym, najpierw 

drogą nr 358, a później drogą nr 2477D do m. Zalipie i przez tę miejscowość. Następnie na południe 

ciekiem wodnym i dalej drogą polną do najdalej na północ wysuniętego skrawka granicy państwa, 

w pobliżu góry Grodziszcze (429,4 m). Następnie granicą państwa z Republiką Czeską w kierunku 

zachodnim do toru kolejowego relacji Frydlant ( RČ ) – Zawidów i tym torem kolejowym w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 357 w m. Sulików, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

55 5484 
zgorzelecki 4877 

Zawidów 368 

Sulików 4509 

lubański 607 Platerówka 607 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

55 945 

Zawidów 22 

15 Sulików 807 

Platerówka 116 
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Obwód nr 56 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

56 204 leśny słaby 4954 

Opis obwodu nr 56 – Na północy od mostu nad rzeką Kwisa na drodze krajowej nr 30 w m. Lubań 

rzeką Kwisa do m. Leśna i dalej w kierunku północno - zachodnim drogą wojewódzką nr 358 przez 

m. Grabiszyce Dolne, Przylasek, Platerówka do m. Włosień Górny (PGR). Stąd w kierunku północno 

- wschodnim najpierw drogą o nawierzchni utwardzonej, następnie drogą polną i znowu o nawierzchni 

utwardzonej w pobliżu m. Ponikowo do m. Zaręba do skrzyżowania z torem kolejowym relacji 

Zgorzelec – Lubań i tym torem kolejowym w kierunku północno - wschodnim do m. Lubań w pobliże 

drogi krajowej nr 30 i drogą nr 30 w kierunku wschodnim do mostu na rzece Kwisa, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

56 4577 lubański 4577 

Siekierczyn 511 

Platerówka 1883 

m. Lubań 400 

Leśna 1091 

Lubań 692 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

56 2426 

Siekierczyn 325 

49 

Platerówka 1419 

m. Lubań 44 

Leśna 334 

Lubań 304 
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Obwód nr 57 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

57 177 polny słaba 4870 

Opis obwodu nr 57 – W m. Lubań drogą nr 2273D w kierunku wschodnim przez m. Uniegoszcz, 

Radostów Średni, Mściszów do skrzyżowania z drogą polną utwardzoną prowadząca do 

m. Wolbromów i dalej tą drogą gruntową, a następnie drogą o nawierzchni utwardzonej przez 

m. Żołądź i dalej drogą gruntową utwardzoną na południowy - wschód do drogi nr 2298D 

i w kierunku południowym drogą nr 2298D do m. Rząsiny. Następnie w kierunku zachodnim drogą 

nr 110111D przez zachodnią część m. Rząsiny i następnie w kierunku południowo - zachodnim drogą 

o nawierzchni bitumicznej do skrzyżowania z drogą polną i tą drogą w kierunku południowym do toru 

kolejowego i tym torem w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 109674D i nią na południe 

do skrzyżowania z drogą nr 2462D w m. Olszyna. Stąd w kierunku zachodnim drogą nr 2462D do 

drogi nr 2425D i tą drogą do skrzyżowania z drogą krajową nr 30, a następnie w kierunku północno - 

zachodnim drogą nr 30 do linii kolejowej relacji Lubań – Węgliniec w m. Lubań (stacja kolejowa). 

Następnie tym torem w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Lwówecką i dalej drogą nr 2273 

na wschód, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

57 4271 
lubański 3923 

Olszyna 993 

m. Lubań 33 

Lubań 2897 

lwówecki 348 Gryfów Śląski 348 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

57 1067 

Olszyna 362 

22 
m. Lubań 4 

Lubań 635 

Gryfów Śląski 66 
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Obwód nr 58 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

58 206 polny średnia 6967 

Opis obwodu nr 58 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2496D z drogą nr 2515D w północnej 

części m. Niwnice w kierunku wschodnim drogą nr 2496D przez m. Radłówka do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 364 w m. Lwówek Śląski i dalej w kierunku zachodnim drogą wojewódzką 

nr 364 przez m. Płóczki Dolne, a następnie w kierunku południowo – zachodnim drogą nr 2519D 

przez m. Płóczki Górne do m. Nagórze i dalej drogą gruntową utwardzoną, a następnie drogą 

nr 112581D do m. Oleszna Podgórska. Z m. Oleszna Podgórska na zachód trasą byłego toru 

kolejowego do toru kolejowego relacji Gryfów Śląski – Lubań Śląski i tym torem kolejowym 

w kierunku północno - zachodnim do wschodniej części m. Olszyna. Następnie w kierunku 

północnym drogą polną i dalej w kierunku północno - wschodnim drogą o nawierzchni bitumicznej do 

drogi nr 110111D w m. Rząsiny. Drogą tą do skrzyżowania z drogą nr 2298D i tą drogą w kierunku 

północnym przez m. Wolbromów do drogi gruntowej utwardzonej, a dalej na wschód drogą gruntową 

do skrzyżowania z drogą nr 2515D w m. Niwnice. Stąd na północ drogą nr 2515D do skrzyżowania 

z drogą nr 2496D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

58 6335 

lwówecki 6255 

Lubomierz 157 

Gryfów Śląski 2670 

Lwówek Śląski 3428 

lubański 76 Olszyna 76 

bolesławiecki 4 Nowogrodziec 4 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

58 2541 

Lubomierz 33 

37 
Gryfów Śląski 1185 

Lwówek Śląski 1304 

Olszyna 19 
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Obwód nr 59 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

59 180 polny średnia 6149 

Opis obwodu nr 59 – Na północy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 z drogą nr 2501D 

w m. Brunów w kierunku północno - wschodnim drogą nr 2501D do m. Chmielno, a następnie drogą 

nr 2518D w kierunku wschodnim przez m. Chmielno, Zbylutów, Skorzynice i dalej na południe do 

drogi nr 108641D i tą drogą w kierunku południowym do drogi gruntowej i tą drogą w kierunku 

południowo – zachodnim wzdłuż oddziałów leśnych nr 180, 188, 190 do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 364 i dalej w tym samym kierunku przez wschodnią część m. Bielanka do drogi 

nr 2532D w m. Pieszków i tą drogą przez m. Pieszków. Z tej miejscowości drogą o nawierzchni 

bitumicznej w kierunku południowo - wschodnim do drogi nr 108651D w m. Rochów i tą drogą do 

skrzyżowania z drogą nr 2613D, a dalej w kierunku zachodnim drogą nr 2613D do m. Sobota. 

Z m. Sobota nadal w kierunku zachodnim drogą nr 2528D przez m. Dębowy Gaj do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 297 w m. Pławna Dolna i dalej na północ drogą nr 297 przez m. Mojesz, 

Lwówek Śląski do m. Brunów do skrzyżowania z drogą nr 2501D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

59 5573 
złotoryjski 76 Pielgrzymka 76 

lwówecki 5497 Lwówek Śląski 5497 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

59 1499 Lwówek Śląski 1499 24 
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Obwód nr 60 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

60 203 polny słaba 4614 

Opis obwodu nr 60 – Na północy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 358 z drogą nr 2477D 

w m. Platerówka drogą nr 358 w kierunku południowo - wschodnim przez m. Przylasek, 

m. Grabiszyce Dolne, m. Leśna, m. Świecie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 360 i tą drogą do 

granicy państwa. Następnie granicą państwa w kierunku zachodnim i północnym do drogi gruntowej 

utwardzonej w pobliżu Góry Grodziszcze (429,4 m) i dalej na północ drogą polną i ciekiem wodnym 

do m. Zalipie. Następnie drogą nr 2477D w kierunku północno - zachodnim do m. Platerówka, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

60 4116 lubański 4116 
Platerówka 710 

Leśna 3406 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

60 866 
Platerówka 19 

19 
Leśna 847 
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Obwód nr 61 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

61 205 polny słaba 7334 

Opis obwodu nr 61 – Na północy od mostu nad rzece Kwisa na drodze krajowej nr 30 w m. Lubań 

drogą krajową nr 30 w kierunku  południowo - wschodnim do m. Olszyna i drogą nr 30 przez tę 

miejscowość, dalej drogą nr 2425D w kierunku południowo – wschodnim, następnie drogą nr 2462D 

w kierunku północno – wschodnim do drogi nr 109674D i tą drogą do skrzyżowania z torem 

kolejowym relacji Lubań – Gryfów Śląski i dalej torem w kierunku południowo - wschodnim przez 

m. Ubocze do dworca kolejowego w m. Gryfów Śląski. Od dworca PKP drogą nr 2542D w kierunku 

zachodnim do drogi krajowej nr 30 i tą drogą w kierunku południowym do mostu na potoku Oldza 

i tym potokiem do rzeki Kwisa, a następnie rzeką Kwisa na południe do m. Brzeziniec. 

Z m. Brzeziniec drogą nr 112701D do drogi nr 2423D w m. Karłowiec i tą drogą na północ, 

a następnie drogą nr 109940D na północny – zachód przez m. Zacisze do drogi nr 2478D i tą drogą do 

drogi wojewódzkiej nr 360 i tą drogą na południowy - zachód do skrzyżowania z drogą nr 2466D. 

Następnie drogą nr 2466D przez m. Złotniki Lubańskie, Stankowice, Sucha do drogi wojewódzkiej 

nr 358 w m. Leśna. Stąd drogą nr 358 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 393 i dalej na północ 

tą drogą do mostu na rzece Kwisa, a następnie rzeką Kwisa w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 30 w m. Lubań, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

61 6061 

lwówecki 940 
Gryfów Śląski 878 

Mirsk 62 

lubański 5121 

Olszyna 2791 

m. Lubań 13 

Leśna 1770 

Lubań 547 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

61 1389 

Gryfów Śląski 136 

19 

Lubań 122 

Olszyna 604 

m. Lubań 2 

Leśna 525 
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Obwód nr 62 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

62 207 polny średnia 5510 

Opis obwodu nr 62 – Na północy od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 364 w m. Lwówek 

Śląski na południe drogą nr 297 przez m. Mojesz, Pławna Dolna i Golejów, a następnie w kierunku 

zachodnim drogą gruntową utwardzoną  do skrzyżowania z drogą nr 2511D i tą drogą  na południowy 

- zachód  do m. Lubomierz. Stąd w kierunku zachodnim przez m. Lubomierz do drogi nr 2525D i tą 

drogą przez m. Lubomierz do m. Oleszna Podgórska. Z m. Oleszna Podgórska w kierunku północno - 

wschodnim drogą utwardzoną nr 112581D do m. Nagórze i dalej drogą nr 2519D przez m. Płóczki 

Górne do drogi wojewódzkiej nr 364. Następnie drogą nr 364 na północny - wschód przez  m. Płóczki 

Dolne do m. Lwówek Śląski do skrzyżowania z drogą nr 2541D. Stąd drogą nr 2541D w kierunku 

ogólnym północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297. Następnie drogą tą 

w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 364, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

62 5032 lwówecki 5032 
Lubomierz 2965 

Lwówek Śląski 2067 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

62 1382 
Lubomierz 722 

25 
Lwówek Śląski 660 
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Obwód nr 63 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

63 234 polny bardzo dobra 6761 

Opis obwodu nr 63 – Na północy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 358 z drogą nr 2466D 

w m. Leśna drogą nr 2466D w kierunku ogólnym południowo - wschodnim przez m. Sucha, 

Stankowice, Złotniki Lubańskie do drogi wojewódzkiej nr 360, a następnie tą drogą w kierunku 

północno - wschodnim do drogi nr 2478D o nawierzchni utwardzonej i tą drogą, a następnie drogą 

nr 109940D przez m. Zacisze do drogi nr 2423D i dalej drogą nr 2423D na południe i w m. Karłowiec 

drogą nr 112701D na południowy - wschód do rzeki Kwisa w m. Brzeziniec. Z tego miejsca rzeką 

Kwisa do m. Mirsk i dalej drogą wojewódzką nr 361 przez m. Mirsk, Mroczkowice, Krobica, 

Orłowice, Łęczyna, Czerniawa Zdrój, Ulicko do granicy państwa. Z tego miejsca granicą państwa na 

północ do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 360 i dalej drogą nr 360 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 358, i dalej drogą nr 358 w kierunku północnym przez 

m. Świecie do skrzyżowania z drogą nr 2466D w m. Leśna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

63 5784 

lwówecki 2338 Mirsk 2338 

lubański 3446 
Leśna 2968 

Świeradów - Zdrój 478 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

63 1366 

Mirsk 346 

20 Leśna 882 

Świeradów - Zdrój 138 
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Obwód nr 64 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

64 235 polny dobra 5385 

Opis obwodu nr 64 – Na północy od  dworca kolejowego w m. Gryfów Śląski w kierunku północnym 

torem kolejowym relacji Gryfów Śląski – Lubań. Następnie w kierunku wschodnim nieczynnym 

torem kolejowym do m. Oleszna Podgórska i dalej drogą nr 2525D do skrzyżowania z drogą 

nr 2511D. Dalej drogą tą w kierunku wschodnim i południowym do drogi nr 112569D i tą drogą do 

drogi nr 2545D w m. Lubomierz. Następnie w kierunku ogólnym południowo – zachodnim drogą 

nr 2545D i nr 2517D do drogi nr 30 w m. Chmieleń i tą drogą w kierunku wschodnim do drogi 2538D. 

Dalej drogą 2538D w kierunku zachodnim, a następnie drogą nr 112573D przez m. Chmieleń. Stąd na 

południe drogą utwardzoną do m. Gajówka i drogą nr 112730D przez m. Gajówka do skrzyżowania 

z drogą 2514D i tą drogą na południowy - zachód do potoku Raczyna. Dalej w kierunku południowo - 

zachodnim potokiem Raczyna do m. Rębiszów Dolny. Dalej w kierunku południowym drogą 

nr 112731D do skrzyżowania z drogą nr 2513D. Dalej drogą nr 2513D w kierunku południowo - 

zachodnim i północno - zachodnim do mostu na rzece Kwisa w m. Mirsk. Następnie rzeką Kwisa 

w kierunku północnym do m. Gryfów Śląski. Dalej w kierunku północno – wschodnim rzeką Oldza do 

drogi nr 30 i tą drogą do drogi nr 2542D i drogą 2542D do dworca kolejowego, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

64 4640 lwówecki 4640 

Lubomierz 1719 

Gryfów Śląski 1865 

Mirsk 1056 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

64 906 

Lubomierz 430 

17 Gryfów Śląski 272 

Mirsk 204 
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Obwód nr 65 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

65 236 polny średnia 7226 

 

Opis obwodu nr 65 – Na północy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 297 z drogą nr 2491D 

w pobliżu m. Pławna Górna drogą nr 2491D w kierunku południowo - wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 2531D i tą drogą w kierunku południowo - zachodnim  przez m. Radomice. W Radomicach 

drogą 110186D i dalej drogą nr 2531D w kierunku południowym przez Pilchowice do mostu na rzece 

Bóbr, a następnie rzeką Bóbr w górę do zapory Jeziora Pilchowickiego. Od zapory w kierunku 

południowym lewym brzegiem Jeziora Pilchowickiego do rzeki Kamienna i tą rzeką w kierunku 

południowo - zachodnim do mostu w m. Barcinek. Stąd nadal w kierunku południowo - zachodnim 

drogą nr 2763D przez m. Barcinek do skrzyżowania z Grudzkim Potokiem i tym potokiem w kierunku 

północno - zachodnim do skrzyżowania z drogą polną utwardzoną Nowa Kamienica – Janice i dalej 

drogą Nowa Kamienica – Janice do m. Janice. Następnie drogą polną utwardzoną w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą krajową nr 30 i dalej drogą nr 30 przez m. Chmieleń do 

skrzyżowania z drogą nr 2517D, i dalej drogą nr 2517D do m. Lubomierz do skrzyżowania z drogą 

2545D i tą drogą do drogi nr 112569D. W m. Lubomierz drogą nr 112569D i drogą nr 2524D 

w kierunku wschodnim do drogi nr 2511D i tą drogą w kierunku północno - wschodnim przez 

m. Milęcice do drogi gruntowej utwardzonej  prowadzącej do m. Golejów i tą drogą na wschód do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297. Dalej w kierunku północnym drogą nr 297 przez 

m. Golejów do skrzyżowania z drogą nr 2491D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

65 6607 
lwówecki 6383 

Lubomierz 5802 

Wleń 581 

jeleniogórski 224 Stara Kamienica 224 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

65 1980 

Lubomierz 1667 

27 Wleń 223 

Stara Kamienica 90 
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Obwód nr 66 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

66 208 polny bardzo dobra 5610 

Opis obwodu nr 66 – Na północy od skrzyżowania dróg nr 2528D i nr 2613D w m. Sobota 

w kierunku wschodnim drogą nr 2613D przez m. Dłużec, a następnie w kierunku południowym drogą 

polną i leśną między oddziałami leśnymi nr 252 a 253 do m. Radomiłowice do drogi nr 108743D i tą 

drogą do skrzyżowania z drogą nr 2509D i dalej tą drogą do m. Bełczyna. Następnie w kierunku 

południowo - zachodnim drogą nr 2507D przez m. Bystrzyca do skrzyżowania z drogą nr 2491D 

w m. Wleń. Z m. Wleń drogą nr 2491D przez m. Łupki do drogi wojewódzkiej nr 297 i dalej drogą 

nr 297 przez m. Pławna Dolna do skrzyżowania z drogą nr 2528D. Dalej w kierunku północno - 

wschodnim drogą nr 2528D przez m. Dębowy Gaj do skrzyżowania z drogą nr 2613D w m. Sobota, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

66 5247 lwówecki 5247 

Lubomierz 510 

Lwówek Śląski 1703 

Wleń 3034 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

66 1795 

Lubomierz 173 

32 Lwówek Śląski 440 

Wleń 1182 
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Obwód nr 67 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

67 237 polny bardzo dobra 5596 

Opis obwodu nr 67 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2491D z drogą nr 2507D w m. Wleń 

w kierunku północno - wschodnim drogą nr 2507D przez m. Bystrzyca do m. Bełczyna, a następnie 

w kierunku południowo - wschodnim drogą nr 2509D do skrzyżowania z drogą nr 2508D 

w m. Rząśnik. Z m. Rząśnik drogą nr 2508D w kierunku południowo - zachodnim przez m. Janówek, 

Czernica. W m. Czernica drogą na zachód do drogi nr 2491D w m. Strzyżowiec. Stąd w kierunku 

południowym przez Strzyżowiec drogą nr 2491D do drogi nr 110191D i ta drogą na zachód do Jeziora 

Pilchowickiego i prawym brzegiem Jeziora Pilchowickiego do zapory na rzece Bóbr. Od zapory rzeką 

Bóbr na północ do mostu w m. Pilchowice. Stąd na północny - zachód drogą nr 2531D przez 

m. Pilchowice, Radomice. W Radomicach na północ drogą nr 2531D do drogi 110186D i tą drogą do 

drogi 2531D i dalej tą drogą do skrzyżowania z drogą nr 2491D w m. Łupki, a następnie drogą przez 

Łupki w kierunku południowo - wschodnim do m. Wleń, do skrzyżowania z drogą nr 2507D, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

67 5116 

lwówecki 3590 
Lubomierz 1 

Wleń 3589 

jeleniogórski 1017 Jeżów Sudecki 1017 

złotoryjski 509 Świerzawa 509 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

67 2033 

Wleń 1514 

36 Jeżów Sudecki 301 

Świerzawa 218 
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Obwód nr 68 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

68 258 leśny bardzo dobra 5587 

Opis obwodu nr 68 – Na północnym - zachodzie od granicy państwa drogą wojewódzką nr 361 na 

wschód przez m. Czerniawa – Zdrój, do skrzyżowania z drogą wojewódzką 358 w m. Orłowice. Stąd 

w kierunku południowo - wschodnim drogą nr 358 przez m. Świeradów - Zdrój do Rozdroża 

Izerskiego. Dalej leśną drogą utwardzoną w kierunku południowym i południowo - zachodnim do 

skrzyżowania z Jagnięcym Potokiem i dalej Jagnięcym Potokiem do granicy Rezerwatu Torfowiska 

Doliny Izery. Następnie granicą Rezerwatu Torfowiska Doliny Izery w kierunku południowo – 

wschodnim i zachodnim do granicy państwa. Dalej granicą państwa w kierunku  północno - 

zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 361, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

68 4759 
lubański 1042 Świeradów-Zdrój 1042 

lwówecki 3717 Mirsk 3717 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

68 4775 

Mirsk 3987 

86 Szklarska Poręba 46 

Świeradów-Zdrój 742 
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Obwód nr 69 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

69 259 leśny bardzo dobra 5798 

Opis obwodu nr 69 – Na północy od mostu na rzece Kwisa w m. Mirsk drogą nr 2513D w kierunku 

południowo - wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2495D i tą drogą kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 2505D w m. Mlądz, a następnie drogą nr 2505D przez m. Przegonia do 

potoku Mrożynka i tym potokiem na południe do granicy Nadleśnictw Szklarska Poręba i Świeradów 

tj.zachodnią granicą oddziałów leśnych nr 39, 40, 64, 66, 68, 62 Nadleśnictwa Szklarska Poręba i dalej 

na południe tą granicą do załamania granicy administracyjnej Gmin Stara Kamienica – Mirsk i tą 

granicą do Rozdroża Izerskiego. Z Rozdroża Izerskiego  w kierunku południowo - zachodnim drogą 

wojewódzką nr 358 przez m. Świeradów Zdrój, Krobica, Mroczkowice do skrzyżowania z drogą 

nr 2513D w m. Mirsk i tą drogą do rzeki Kwisa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

69 5394 
lubański 101 Świeradów-Zdrój 101 

lwówecki 5293 Mirsk 5293 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

69 3286 
Świeradów-Zdrój 6 

57 
Mirsk 3280 
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Obwód nr 70 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

70 260 polny bardzo dobra 5009 

Opis obwodu nr 70 – Na północy od skrzyżowania drogi krajowej nr 30 z drogą nr 2538D 

w m. Chmieleń drogą nr 30 w kierunku południowo - wschodnim przez m. Chmieleń do skrzyżowania 

z drogą gminną nr 112572D Popielówek – Janice i dalej tą drogą w kierunku południowym do 

m. Janice. W m. Janice w kierunku wschodnim drogą nr 2494D, następnie w kierunku południowym 

drogą gruntową (Janice 3) do potoku i dalej tym potokiem w kierunku zachodnim do drogi nr 2774D 

i tą drogą do m. Nowa Kamienica do skrzyżowania z drogą gminną utwardzaną nr 113261D i tą drogą, 

a następnie drogą nr 113262D na południowy - zachód do skrzyżowania z drogą nr 2492D 

wm. Kamienne. Dalej w kierunku zachodnim drogą nr 2492D do drogi nr 2513D m. Kwieciszowice 

i następnie w kierunku południowym drogą nr 2513D przez m. Jaroszyce do m. Antoniów. Dalej 

w kierunku południowo - zachodnim potokiem Kamienica (granica administracyjna Gmin Stara 

Kamienica – Mirsk) do załamania się granicy administracyjnej, następnie w kierunku północnym po 

granicy Nadleśnictw Szklarska Poręba i Świeradów tj. zachodnią granicą oddziałów leśnych 62, 68, 

66, 64, 40, 39 Nadleśnictwa Szklarska Poręba do potoku Mrożynka i tym potokiem do drogi nr 2494D 

i dalej drogą nr 2505D przez m. Przegonia do skrzyżowania z drogą nr 2495D w m. Mlądz, dalej 

drogą 2495D na północ do skrzyżowania z drogą nr 2513D. Następnie drogą nr 2513D i dalej drogą 

gminną utwardzaną nr 112731D w kierunku północnym do m. Rębiszów Dolny i stąd w kierunku 

południowo - wschodnim i północno - wschodnim potokiem Raczyna do drogi nr 2514D i tą drogą do 

m. Gajówka. Dalej w kierunku wschodnim drogą gminną utwardzaną nr 112730D przez m. Gajówka, 

a następnie drogą w kierunku północnym do m. Chmieleń, do drogi nr 112573D i tą drogą do 

skrzyżowania z drogą nr 2538D w  m. Chmieleń i tą drogą w kierunku wschodnim do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 30 w m. Chmieleń, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

70 4663 
lwówecki 4364 

Lubomierz 649 

Mirsk 3715 

jeleniogórski 299 Stara Kamienica 299 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

70 1908 

Lubomierz 66 

38 Mirsk 1803 

Stara Kamienica 39 
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Obwód nr 71 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

71 261 polny bardzo dobra 3700 

Opis obwodu nr 71 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2763D z drogą krajową nr 30 

w m. Barcinek w kierunku południowo - wschodnim drogą nr 30 przez m. Rybnica do skrzyżowania 

z drogą nr 2774D i tą drogą w kierunku południowo - zachodnim do skrzyżowania z drogą gminną 

nr 113271D i dalej drogą gruntową do skrzyżowania z drogą nr 2763D w m. Kromnów i dalej drogą 

nr 2763D w kierunku południowo - wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2513D. Następnie 

w kierunku północno - zachodnim drogą nr 2513D przez m. Kopaniec, Chromiec, Antoniów, 

Jaroszyce do skrzyżowania z drogą nr 2492D w m. Kwieciszowice, a dalej w kierunku wschodnim 

drogą nr 2492D do m. Kamienne, a następnie w kierunku północno - wschodnim drogą gminną 

utwardzoną nr 113262D, a następnie nr 113261D do skrzyżowania z drogą nr 2774D w m. Nowa 

Kamienica. Dalej drogą nr 2774D w kierunku północno - zachodnim do potoku i dalej tym potokiem 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2763D w m. Stara Kamienica. Stąd drogą 

nr 2763D w kierunku północno - wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 30 w m. Barcinek, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

71 3280 
lwówecki 75 

Lubomierz 45 

Mirsk 30 

jeleniogórski 3205 Stara Kamienica 3205 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

71 571 

Lubomierz 4 

15 Mirsk 3 

Stara Kamienica 564 
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Obwód nr 72 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

72 262 polny słaba 4367 

Opis obwodu nr 72 – Na północy od zapory na rzece Bóbr brzegiem Jeziora Pilchowickiego 

w kierunku północnym i wschodnim, a następnie drogą nr 110191D o nawierzchni utwardzonej do 

skrzyżowania z drogą nr 2491D w m. Strzyżowiec i tą drogą w kierunku południowo - wschodnim 

przez m. Siedlęcin, Jeżów Sudecki do drogi krajowej nr 3 w m. Jelenia Góra. Następnie drogą krajową 

nr 3 w kierunku południowo - zachodnim do skrzyżowania z drogą  nr 2723D, a dalej w kierunku 

północno - zachodnim przez m. Jelenia Góra - Goduszyn do drogi wojewódzkiej nr 30 w m. Rybnica. 

Dalej drogą nr 30 na północny - zachód przez m. Rybnica do skrzyżowania z drogą nr 2763D 

w m. Barcinek. Następnie tą drogą przez m. Barcinek do mostu na rzece Kamienica i rzeką Kamienica 

w dół do Jeziora Pilchowickiego, a następnie lewym brzegiem Jeziora Pilchowickiego do zapory na 

rzece Bóbr, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

72 3900 

jeleniogórski 2733 
Jeżów Sudecki 1648 

Stara Kamienica 1085 

Jelenia Góra 922 m. Jelenia Góra 922 

lwówecki 245 Wleń 245 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

72 1393 

Wleń 36 

32 
Jeżów Sudecki 529 

Stara Kamienica 332 

Jelenia Góra 496 
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Obwód nr 73 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

73 238 polny słaba 6521 

Opis obwodu nr 73 – Na północy w m. Janówek od skrzyżowania drogi nr 2508D z drogą nr 2751D 

w kierunku południowo - wschodnim drogą nr 2751D przez m. Janówek, Chrośnica do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 365. Od tego miejsca na południowy - zachód drogą nr 365 przez 

m. Dziwiszów do skrzyżowania z drogą nr 2648D i dalej tą drogą w kierunku południowym przez 

m. Dziwiszów. Następnie drogą  gruntową utwardzoną do m. Jelenia Góra – Grabarów do przecięcia 

z drogą krajową nr 3 i dalej do śródmieścia m. Jelenia Góra ul. Wincentego Pola (droga nr 367) 

i drogą nr 2664D do drogi nr 2662D, następnie drogą nr 2491D i tą drogą w kierunku północnym 

i północno - zachodnim przez m. Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Siedlęcin, Strzyżowiec. 

W m. Strzyżowiec na wschód drogą utwardzoną do skrzyżowania z drogą nr 2508D w m. Czernica. 

Następnie w kierunku północno - wschodnim drogą nr 2508D przez m. Czernica do skrzyżowania 

z drogą nr 2751D w m. Janówek, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

73 5290 

złotoryjski 80 Świerzawa 80 

jeleniogórski 4583 Jeżów Sudecki 4583 

Jelenia Góra 464 m. Jelenia Góra 464 

lwówecki 163 Wleń 163 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

73 1691 

Wleń 22 

26 
Jeżów Sudecki 1532 

Świerzawa 55 

Jelenia Góra 82 
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Obwód nr 74 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

74 283 leśny bardzo dobra 7035 

Opis obwodu nr 74 – Na północy od Rozdroża Izerskiego w kierunku wschodnim drogą wojewódzką 

nr 358 do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 w m. Szklarska Poręba i dalej przez m. Szklarska Poręba 

w kierunku wschodnim drogą nr 3 do skrzyżowania z ulicą 1 Maja, a następnie w kierunku 

południowo – wschodnim ul. 1 Maja i dalej drogą gminną o nawierzchni bitumicznej 

(ul. Kasprowicza) do leśniczówki „Szronowiec” przy drodze „Pod Reglami”. Stąd w kierunku 

południowym drogą leśną między oddziałami leśnymi nr 355 – 311 do szlaku turystycznego koloru 

niebieskiego „Czeska Ścieżka” i tym szlakiem turystycznym na południe do skrzyżowania z Potokiem 

Szrenickim („Czeska Kładka”) i dalej w kierunku południowym Potokiem Szrenickim do granicy 

Karkonoskiego Parku Narodowego. Następnie granicą Karkonoskiego Parku Narodowego do granicy 

państwa i dalej granicą państwa w kierunku ogólnym północno - zachodnim do granicy Rezerwatu 

Torfowiska Doliny Izery i granicą tą w kierunku ogólnym północno – wschodnim do Jagnięcego 

Potoku i dalej Jagnięcym Potokiem do drogi leśnej utwardzonej Jakuszyce – Rozdroże Izerskie. Stąd 

drogą leśną utwardzoną Jakuszyce – Rozdroże Izerskie na północny - zachód, a następnie północny – 

wschód i północ do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 358 na Rozdrożu Izerskim, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

74 6764 

lwówecki 862 Mirsk 862 

jeleniogórski 5902 
Szklarska Poręba 5353 

Stara Kamienica 549 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

74 6492 

Mirsk 858 

92 Szklarska Poręba 5101 

Stara Kamienica 533 
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Obwód nr 75 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

75 284 leśny bardzo dobra 4305 

Opis obwodu nr 75 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2513D z drogą nr 2773D w m. Chromiec 

drogą nr 2513D w kierunku południowo - wschodnim przez m. Kopaniec, Kopanina do skrzyżowania 

z drogą nr 2763D i dalej drogą nr 2763D w kierunku południowo - wschodnim przez Piechowice - 

Piastów do skrzyżowania z drogą krajową nr 3, następnie drogą nr 3 w kierunku południowo - 

zachodnim przez m. Piechowice, Szklarska Poręba do skrzyżowania z drogą krajową nr 358 i tą drogą 

w kierunku północnym, a następnie zachodnim przez „Zakręt Śmierci” do Rozdroża Izerskiego, 

a następnie w kierunku północnym granicą administracyjną gmin Mirsk i Stara Kamienica do potoku 

Kamienica i tym potokiem na południowy, a następnie północny - wschód do drogi nr 2513D 

w m. Chromiec i tą drogą do skrzyżowania z drogą nr 2773, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

75 3941 jeleniogórski 3941 

Szklarska Poręba 461 

Piechowice 681 

Stara Kamienica 2799 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

75 2898 

Szklarska Poręba 183 

67 Piechowice 424 

Stara Kamienica 2291 
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Obwód nr 76 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

76 263 polny dobra 4018 

Opis obwodu nr 76 – Na północy od skrzyżowania toru kolejowego relacji Jelenia Góra - Węgliniec 

z drogą nr 2723D w kierunku południowo - wschodnim, drogą nr 2723D przez m. Jelenia Góra – 

Goduszyn do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 i dalej drogą nr 3 w kierunku wschodnim, 

a następnie drogą nr 2665D do drogi nr 2650D i drogą nr 2650D w kierunku południowo - zachodnim 

do drogi nr 2670D i dalej tą drogą do rzeki Kamienna i tą rzeką na południowy - zachód przez suchy 

zbiornik retencyjny „Sobieszów” do mostu w m. Piechowice – Pakoszów. Z tego miejsca drogą 

nr 2763D w kierunku północno - zachodnim przez m. Piechowice – Pakoszów, Piechowice – Piastów, 

Kopanina do północnego skraju m. Kromnów i dalej w kierunku północno - wschodnim drogą rolną 

o nawierzchni utwardzonej nr 113271D do skrzyżowania z drogą nr 2774D i tą drogą do toru 

kolejowego relacji Jelenia Góra – Węgliniec i dalej tą drogą w kierunku północno-wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 30 i tą drogą w kierunku południowo - wschodnim do drogi nr 2723D 

w m. Rybnica i tą drogą do skrzyżowania z torem kolejowym, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

76 3212 
jeleniogórski 2311 

Piechowice 289 

Stara Kamienica 2022 

Jelenia Góra 901 m. Jelenia Góra 901 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

76 409 

Piechowice 11 

10 Stara Kamienica 300 

m. Jelenia Góra 98 
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Obwód nr 77 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

77 264 polny dobra 5689 

Opis obwodu nr 77 – Na północy w m. Jelenia Góra w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 3 

z drogą nr 2491D w kierunku południowym drogą nr 2491D. Następnie drogą nr 2662D w kierunku 

południowo – wschodnim do drogi nr 2664D. Drogą tą w kierunku południowym do ul. Wincentego 

Pola (droga nr 367). W kierunku wschodnim drogą nr 367 i w kierunku południowo – wschodnim 

drogą nr 2654D aż do drogi nr 2718D w m. Łomnica. Skąd w kierunku południowym  drogą nr 2718D 

przez m. Łomnica do drogi wojewódzkiej nr 367. Drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania 

z drogą nr 2742D w m. Mysłakowice. Dalej drogą nr 2742D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 

366 w m. Miłków. Następnie w kierunku zachodnim drogą nr 366 przez m. Sosnówka, m. Marczyce 

do drogi nr 2650D w m. Podgórzyn. Dalej drogą tą w kierunku północnym przez m. Jelenia Góra – 

Cieplice i Jelenia Góra – Centrum do skrzyżowania z drogą nr 2665D. W kierunku północno – 

zachodnim drogą nr 2665D do drogi krajowej nr 3. Drogą tą do drogi nr 2491D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

77 3996 
jeleniogórski 2884 

Podgórzyn 1686 

Mysłakowice 1198 

Jelenia Góra 1112 m. Jelenia Góra 1112 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

77 1221 

Podgórzyn 474 

22 Mysłakowice 392 

m. Jelenia Góra 355 
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Obwód nr 78 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

78 266 polny bardzo dobra 6157 

Opis obwodu nr 78 – Na północnym zachodzie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 365 z drogą 

nr 2729D w m. Dziwiszów drogą 365 w kierunku wschodnim a następnie w kierunku południowym 

i południowo - wschodnim drogą gminną utwardzoną przez m. Dziwiszów, a następnie drogą polną 

w kierunku południowo - wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2749D w m. Komarno. Z tego 

miejsca drogą nr 2749D w kierunku północno - wschodnim przez m. Komarno, a następnie drogą 

polną w kierunku wschodnim i drogą nr 112473D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328 

w m. Wojcieszów. Z tego miejsca w kierunku południowo - wschodnim drogą nr 328 przez 

m. Wojcieszów Górny do drogi nr 112469D i tą drogą a następnie drogą nr 112467D do drogi 

gruntowej utwardzonej i tą drogą na południe do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 w m. Radomierz 

i dalej w kierunku południowo - zachodnim drogą nr 3 do skrzyżowania z drogą nr 2735D 

w m. Radomierz i dalej drogą nr 2735D w kierunku południowo - wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 2778D w m. Janowice Wielkie. Stąd w kierunku zachodnim drogą nr 2778D przez 

m. Trzcińsko, Wojanów do skrzyżowania z drogą 2654D w m. Łomnica. Z tego miejsca w kierunku 

północno - zachodnim drogą nr 2654D przez m. Łomnica do skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola 

w m. Jelenia Góra i dalej ulicą Wincentego Pola (droga nr 367) w kierunku  wschodnim do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 3 w m. Jelenia Góra – Grabarów. Stąd w kierunku północnym, 

początkowo drogą o nawierzchni bitumicznej, a następnie drogą gruntową do drogi nr 2648D 

w m. Dziwiszów i tą drogą w kierunku północnym przez m. Dziwiszów do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 365 i dalej drogą nr 365 do skrzyżowania z drogą nr 2729D w m. Dziwiszów, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

78 5320 

jeleniogórski 3507 

Jeżów Sudecki 286 

Janowice Wielkie 2379 

Mysłakowice 842 

złotoryjski 470 Wojcieszów 470 

Jelenia Góra 1343 m. Jelenia Góra 1343 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

78 1658 

Jeżów Sudecki 49 

27 

Janowice Wielkie 713 

Mysłakowice 195 

Wojcieszów 285 

m. Jelenia Góra 416 
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Obwód nr 79 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

79 285 leśny bardzo dobra 4276 

Opis obwodu nr 79 – Na północy w m. Jelenia Góra Cieplice od mostu na rzece Kamienna drogą 

nr 2670D do skrzyżowania z drogą nr 2650D i drogą nr 2650D na południe do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 366 w m. Podgórzyn, a dalej w kierunku południowo - zachodnim  drogą nr 366 do 

skrzyżowania z potokiem Choiniec w m. Zachełmie Dolne i dalej potokiem Choiniec do granicy 

Karkonoskiego Parku Narodowego (enklawa Chojnik). Stąd granicą Karkonoskiego Parku 

Narodowego w kierunku zachodnim pod Chojnikiem w m. Jelenia Góra (Sobieszów) i tą ulicą do 

mostu na rzece Wrzosówka. Następnie rzeką Wrzosówka w górę rzeki do m. Jelenia Góra Jagniątków, 

a następnie dalej na południe potokiem Sopot do granicy Karkonoskiego Parku Narodowego i dalej tą 

granicą w kierunku południowym, a następnie zachodnim, następnie południowym i znowu 

zachodnim do Szrenickiego Potoku. Stąd Szrenickim Potokiem w kierunku północnym do „Czeskiej 

Kładki” na niebieskim szlaku turystycznym „Czeska Ścieżka” i tym szlakiem turystycznym, 

a następnie drogą leśną między oddziałami leśnymi nr 355 – 311 w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą „Pod Reglami” na wysokości leśniczówki „Szronowiec”. Dalej drogą 

o nawierzchni bitumicznej (ul. Kasprowicza) i ul. 1 Maja w m. Szklarska Poręba do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 3. Z tego miejsca drogą nr 3 w kierunku północno - wschodnim przez 

m. Piechowice do skrzyżowania z drogą nr 2763D w m. Piechowice Pakoszów. Dalej drogą nr 2763D 

w kierunku wschodnim do mostu na rzece Kamienna i rzeką Kamienna w dół w kierunku południowo 

- wschodnim przez suchy zbiornik retencyjny Sobieszów do mostu na  drodze nr 2670D w m. Jelenia 

Góra Cieplice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

79 3245 
jeleniogórski 2558 

Podgórzyn 146 

Szklarska Poręba 106 

Piechowice 2306 

Jelenia Góra 687 m. Jelenia Góra 687 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

79 2342 

Szklarska Poręba 95 

55 Piechowice 2088 

m. Jelenia Góra 159 
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Obwód nr 80 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

80 286 leśny bardzo dobra 6407 

Opis obwodu nr 80 – Na północy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą nr 2650D 

w m. Podgórzyn w kierunku południowo - wschodnim drogą nr 366 przez m. Marczyce, Sosnówka, 

Miłków do skrzyżowania z drogą nr 2741D, a następnie na południe drogą nr 2741D i drogą nr 2653D 

przez m. Karpacz i Karpacz Górny do granicy  Karkonoskiego Parku Narodowego (świątynia Wang). 

Od tego miejsca granicą Karkonoskiego Parku Narodowego w kierunku południowym, następnie 

zachodnim i dalej północnym do m. Jelenia Góra Jagniątków do potoku Sopot. Następnie w dół 

potokiem Sopot i dalej rzeką Wrzosówka do m. Jelenia Góra (Sobieszów) do mostu pod Chojnikiem, 

a następnie tą ulicą (drogą nr 113443D) do granicy Karkonoskiego Parku Narodowego (enklawa 

Chojnik). Stąd granicą Karkonoskiego Parku Narodowego do Potoku Choiniec i tym potokiem do 

drogi nr 366 w m. Zachełmie Dolne, a dalej drogą nr 366 do skrzyżowania z drogą nr 2650D 

w m. Podgórzyn, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

80 5550 
jeleniogórski 4674 

Podgórzyn 4173 

Karpacz 501 

Jelenia Góra 876 m. Jelenia Góra 876 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

80 4505 

Podgórzyn 3185 

70 Karpacz 486 

m. Jelenia Góra 834 
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Obwód nr 81 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

81 265 polny dobra 5803 

Opis obwodu nr 81 – Na północy od skrzyżowania dróg nr: 2654D i 2778D w m. Łomnica drogą 

nr 2778D w kierunku wschodnim przez m. Wojanów, Trzcińsko  do drogi nr 2735D i tą drogą 

w kierunku południowym przez m. Karpniki, Stróżnica, Gruszków, Wojków do drogi wojewódzkiej 

nr 366 w m. Kowary. Tą drogą w kierunku zachodnim i północno - zachodnim przez m. Kowary, 

Krzaczyna, Ściegny do m. Miłków skąd w kierunku północnym drogą nr 2742D do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 367 w m. Mysłakowice i dalej na północ drogą nr 367 do m. Łomnica do 

skrzyżowania z drogą nr 2718D i tą drogą przez m. Łomnica do skrzyżowania z drogą nr 2654D i tą 

drogą do drogi 2778D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

81 4748 jeleniogórski 4748 

Podgórzyn 343 

Kowary 215 

Janowice Wielkie 133 

Mysłakowice 4057 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

81 1839 

Podgórzyn 88 

32 
Kowary 60 

Janowice Wielkie 62 

Mysłakowice 1629 
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Obwód nr 82 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

82 288 leśny bardzo dobra 5394 

Opis obwodu nr 82 – Na północy od skrzyżowania dróg nr 2735D i nr 2745D w m. Janowice Wielkie 

drogą nr 2745D i następnie drogą nr 115 na wschód przez m. Miedzianka, a następnie na południe 

drogą polną przez wschodnią część m. Mniszków, a dalej na południe drogą gminną 2770D 

i następnie polną utwardzoną w kierunku południowym do dawnej m. Rędzinki i dalej na południe do 

drogi nr 3467D i tą drogą na południe, a następnie drogą polno – leśną na południowy - zachód 

wzdłuż oddziałów leśnych nr 95 i nr 100 do rozdroża nad kamieniołomem dolomitu. Stąd w kierunku 

południowym drogą gruntową utwardzoną do drogi nr 114906D i tą drogą i następnie drogą 

nr 114907D do drogi nr 3486D w m. Czarnów. Następnie drogą nr 3486D przez m. Leszczyniec do 

drogi wojewódzkiej nr 367. Dalej w kierunku ogólnym południowo - zachodnim drogą nr 367 przez 

m. Ogorzelec na Przełęcz Kowarską, a stąd w kierunku północno - zachodnim drogami o numerach: 

115897D, 115895D, 115849D, 115868D i 115864D przez Podgórze, Kowary Średnie, Kowary do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 366. Z tego miejsca drogą nr 366 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367 i dalej drogą nr 2735D w kierunku ogólnym północnym 

przez m. Gruszków, m. Strużnica, m. Karpniki do skrzyżowania z drogą nr 2745D w m. Janowice 

Wielkie, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

82 4964 
jeleniogórski 3960 

Kowary 1182 

Janowice Wielkie 1255 

Mysłakowice 1523 

kamiennogórski 1004 Kamienna Góra 1004 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

82 3860 

Kowary 877 

72 
Janowice Wielkie 1064 

Mysłakowice 1335 

Kamienna Góra 584 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 166 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 167 – Poz. 653



Obwód nr 83 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

83 267 polny bardzo dobra 5039 

Opis obwodu nr 83 – Na północy w m. Kaczorów od skrzyżowania drogi krajowej nr 3 z drogą 

wojewódzką nr 328 w kierunku południowym drogą nr 328 i następnie na wschód drogą nr 2789D 

przez m. Płonina do skrzyżowania z torem kolejowym relacji Bolków – Kamienna Góra. Stąd tym 

torem na południe do styku z drogą krajową nr 5 w m. Domanów. Następnie drogą krajową nr 5 przez 

m. Domanów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328 w m. Marciszów Górny i dalej w kierunku 

północno - zachodnim drogą wojewódzką 328 do drogi nr 115 i tą drogą przez Przybkowice, 

Ciechanowice Orlina do skrzyżowania z drogą nr 2745D w m. Miedzianka i dalej tą drogą do 

m. Janowice Wielkie do skrzyżowania z drogą nr 2735D, a następnie drogą nr 2735D w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 w m. Radomierz. Następnie w kierunku wschodnim 

drogą nr 3 do m. Kaczorów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

83 4579 

jeleniogórski 722 Janowice Wielkie 722 

jaworski 690 Bolków 690 

kamiennogórski 3167 Marciszów 3167 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

83 1641 

Janowice Wielkie 331 

33 Bolków 310 

Marciszów 1000 
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Obwód nr 84 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

84 287 leśny bardzo dobra 3238 

Opis obwodu nr 84 – Na północy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą nr 2741D 

w pobliżu m. Miłków w kierunku wschodnim drogą nr 366 przez m. Ściegny, Kowary – Krzaczyna, 

do m. Kowary, a następnie drogami o numerach: 115864D, 115866D, 115868D, 115849D, 115895D 

i 115897D w kierunku południowo - wschodnim przez miasto Kowary, Kowary Średnie, Podgórze na 

Przełęcz Kowarską i stąd w kierunku południowym drogami wojewódzkimi nr 367, 369 i 368 do 

granicy państwa i granicy Karkonoskiego Parku Narodowego na Przełęczy Okraj. Z przełęczy Okraj 

w kierunku zachodnim granicą Karkonoskiego Parku Narodowego do m. Karpacz Górny (świątynia 

Wang). Stąd przez m. Karpacz drogami nr 115723D, nr 2653D i nr 2741D do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 366 w pobliżu m. Miłków, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

84 2639 
jeleniogórski 2614 

Podgórzyn 302 

Kowary 1536 

Karpacz 776 

kamiennogórski 25 Kamienna Góra 25 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

84 2029 

Podgórzyn 51 

63 
Kowary 1256 

Karpacz 713 

Kamienna Góra 9 
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Obwód nr 85 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

85 289 polny bardzo dobra 6248 

Opis obwodu nr 85 – Na północy w m. Miedzianka - od skrzyżowania drogi nr 115 z drogą polną 

biegnącą wschodnią częścią m. Mniszków, drogą nr 115 w kierunku południowo - wschodnim przez 

m. Ciechanowice Orlina, Przybkowice do drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Marciszów i drogą nr 328 

w kierunku południowo - wschodnim do drogi krajowej nr 5 w m. Marciszów Górny. Następnie  drogą 

krajową nr 5: na południe przez Dębrznik, Ptaszków, południowy – zachód przez m. Kamienna Góra 

do drogi wojewódzkiej nr 367. Następnie drogą nr 367 w kierunku zachodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 3467D i dalej drogą 3467D w kierunku północno – zachodnim przez m. Pisarzowice do 

skrzyżowania z drogą nr 3486D. Dalej drogą nr 3486D do m. Czarnów, a następnie w kierunku 

północnym drogą gruntową utwardzoną nr 114907D i nr 114906D do rozdroża nad kamieniołomem 

dolomitu. Stąd drogą leśną wzdłuż oddziałów leśnych nr 100 i nr 95 na wschód i dalej drogą polną na 

północ do drogi nr 3467D i tą drogą na północ do dawnej miejscowości Rędzinki skąd w kierunku 

północnym drogą polną utwardzoną do m. Mniszków i dalej wschodnią częścią m. Mniszków do 

skrzyżowania z drogą nr 115 w m. Miedzianka, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

85 5699 

jeleniogórski 224 Janowice Wielkie 224 

kamiennogórski 5475 

Marciszów 2225 

Kamienna Góra 2546 

m. Kamienna Góra 704 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

85 2465 

Janowice Wielkie 24 

39 
Marciszów 1314 

Kamienna Góra 974 

m. Kamienna Góra 153 
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Obwód nr 86 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

86 290 polny średnia 3703 

Opis obwodu nr 86 – Na północy od skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą nr 3470D 

w m. Domanów na wschód drogą nr 3470D przez m. Kocików do skrzyżowania z drogą nr 2788D 

w m. Nagórnik i dalej na południe drogą nr 2788D, a następnie drogą gminną i polną o nawierzchni 

utwardzonej do m. Gostków do drogi nr 3393D i tą drogą przez m. Gostków do skrzyżowania z drogą 

nr 3464 i dalej na południe drogą gminną nr 3392D o nawierzchni utwardzonej. Następnie na 

rozwidleniu dróg nadal w kierunku południowym drogą polną biegnącą wschodnią granicą działek 

ewidencyjnych nr: 242/3; 243; 244 (obręb Gostków) i przez działkę nr 21/6 (obręb Jaczków) 

ponownie do drogi nr 3392D i nią do drogi nr 3367D w m. Witków Śląski, a następnie w kierunku 

zachodnim drogą nr 3367D do skrzyżowania z drogą nr 3464D w m. Jaczków. Następnie drogą 

nr 3464D na południowy - zachód do m. Ptaszków do skrzyżowania z drogą nr 367 i tą drogą 

w kierunku południowym i następnie północnym do skrzyżowania z drogą krajową nr 5. Następnie na 

północ drogą krajową nr 5 przez m. Ptaszków, Dębrznik, Marciszów Górny do m. Domanów do 

skrzyżowania z drogą nr 3470D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

86 3506 

kamiennogórski 2150 

Marciszów 1652 

Kamienna Góra 480 

m. Kamienna Góra 18 

wałbrzyski 1356 
Czarny Bór 628 

Stare Bogaczowice 728 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

86 1180 

Czarny Bór 52 

32 
Stare Bogaczowice 258 

Marciszów 837 

Kamienna Góra 33 
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Obwód nr 87 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

87 305 leśny bardzo dobra 3806 

Opis obwodu nr 87 – Na północy od granicy państwa od przejścia granicznego na Przełęczy Okraj na 

wschód, a następnie w kierunku północnym drogami wojewódzkimi nr 368, nr 369 do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 367 i tą drogą do m. Ogorzelec, a potem w kierunku południowo - wschodnim 

drogą nr 114895D do drogi nr 3481D i dalej drogą nr 3481D i drogą nr 116134D do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 369 w m. Miszkowice. Stąd drogą nr 369 przez m. Miszkowice do drogi 

nr 3483D, a następnie w kierunku południowo - zachodnim drogą nr 3483D przez m. Opawa do 

m. Niedamirów i dalej na południe drogą nr 116137D do granicy państwa (słup graniczny nr VI/8). Od 

tego słupa granicznego w kierunku zachodnim i północno - zachodnim granicą państwa do przejścia 

granicznego na Przełęczy Okraj, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

87 3631 
kamiennogórski 3518 

Kamienna Góra 316 

Lubawka 3202 

jeleniogórski 113 Kowary 113 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

87 2462 

Kowary 108 

65 Kamienna Góra 293 

Lubawka 2061 
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Obwód nr 88 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

88 306 polny bardzo dobra 3318 

Opis obwodu nr 88 – Na północy od skrzyżowania dróg nr 3486D i nr 3467D w m. Pisarzowice 

drogą nr 3467D w kierunku południowo - wschodnim przez m Pisarzowice do drogi wojewódzkiej 

nr 367 i tą drogą na wschód do skrzyżowania z drogą nr 3475D. Dalej drogą nr 3475D na południe 

przez m. Janiszów do m. Błażkowa, a następnie na zachód drogą nr 3481D przez m. Stara Białka, 

Paczyn i dalej tą drogą do skrzyżowania z drogą gminną utwardzoną (w miejscu ostrego zakrętu drogi 

nr 3481D), a następnie tą drogą o numerze 114895D na północ do drogi wojewódzkiej nr 367 

w m. Ogorzelec. Dalej drogą nr 367 na północny - wschód do m. Leszczyniec, a następnie przez 

m. Leszczyniec na północ drogą nr 3486D  do skrzyżowania z drogą nr 3467D w m. Pisarzowice, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

88 3018 kamiennogórski 3018 

Kamienna Góra 2436 

m. Kamienna Góra 12 

Lubawka 570 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

88 1066 
Kamienna Góra 901 

32 
Lubawka 165 
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Obwód nr 89 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

89 308 polny słaba 5043 

Opis obwodu nr 89 – Na północy w m. Kamienna Góra od skrzyżowania dróg nr 3473D i drogi 

krajowej nr 5, drogą nr 5 na południowy - wschód, a następnie drogą wojewódzką nr 367 i dalej na 

południe drogą nr 3468D przez m. Czadrówek, Czadrów, Krzeszów. W m. Krzeszów dalej drogą 

nr 3462D przez m. Jawiszów, Olszyny, do m. Chełmsko Śląskie do skrzyżowania dróg nr 3385D 

i nr 3469D. Następnie na północny - zachód drogą nr 3469D przez m. Podgórze do skrzyżowania 

z torem kolejowym relacji Lubawka – Kamienna Góra i dalej na północ tym torem kolejowym do 

m. Błażkowa (stacja kolejowa). Dalej drogą nr 3475D na północ przez m. Janiszów do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 367 i dalej tą drogą do drogi krajowej nr 5  i tą drogą do skrzyżowania z drogą 

nr 3473D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

89 4361 kamiennogórski 4361 

Kamienna Góra 3124 

m. Kamienna Góra 215 

Lubawka 1022 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

89 1526 

Kamienna Góra 823 

30 m. Kamienna Góra 32 

Lubawka 671 
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Obwód nr 90 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

90 309 polny dobra 5901 

Opis obwodu nr 90 – Na północy w m. Jaczków od skrzyżowania dróg nr 3464D i 3367D w kierunku 

północno - wschodnim drogą nr 3367D, a następnie na południowy - wschód i południe, do toru 

kolejowego i tym torem na południe do przecięcia z drogą nr 3367D i dalej tą drogą na południe przez 

Czarny Bór, Grzędy, Grzędy Górne, do skrzyżowania z drogą nr 3468D. Następnie drogą nr 3468D 

w kierunku ogólnym północno - zachodnim do m. Krzeszówek, a następnie na południowy - zachód 

drogami nr: 114847D, 114841D, 114842D do skrzyżowania z drogą nr 3462D w m. Jawiszów. Dalej 

na północ drogą nr 3462D przez m. Krzeszów, drogą 3468D do drogi nr 367 i tą drogą w kierunku 

północno - wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3464D i tą drogą do skrzyżowania z drogą 

nr 3367D w m. Jaczków, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

90 5582 
kamiennogórski 2687 

Kamienna Góra 2389 

m. Kamienna Góra 298 

wałbrzyski 2895 Czarny Bór 2895 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

90 1613 

Kamienna Góra 698 

27 m. Kamienna Góra 128 

Czarny Bór 787 
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Obwód nr 91 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

91 307 polny bardzo dobra 3788 

Opis obwodu nr 91 – Na północy w m. Stara Białka od skrzyżowania dróg nr 3485D i nr 3481D 

w kierunku wschodnim drogą nr 3481D do drogi nr 3475D w m. Błażkowa. Dalej na południe drogą 

nr 3475D w m. Błażkowa do stacji kolejowej w tej miejscowości. Następnie torem kolejowym relacji 

Kamienna Góra – Lubawka przez m. Lubawka do granicy państwa i granicą państwa w kierunku 

zachodnim do słupa granicznego nr VI/8 i dalej na północ drogą utwardzoną nr 116137D do drogi 

nr 3483D w m. Niedamirów i dalej w kierunku północno - wschodnim drogą nr 3483D przez 

m. Opawa do m. Miszkowice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 369, a następnie na zachód 

drogą nr 369 przez m. Miszkowice do skrzyżowania z drogą nr 3481D. Następnie drogą nr 3481D 

przez m. Paczyn do skrzyżowania z drogą nr 3485D w m. Stara Białka, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

91 3346 kamiennogórski 3346 Lubawka 3346 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

91 669 Lubawka 669 18 
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Obwód nr 92 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

92 321 leśny bardzo dobra 4469 

Opis obwodu nr 92 – Na północy w m. Lubawka od skrzyżowania drogi nr 3469D z torem 

kolejowym relacji Lubawka - Trutnow (Czechy) drogą nr 3469D w kierunku południowo - 

wschodnim przez m. Podgórze do m. Chełmsko Śląskie i dalej w tym kierunku drogą nr 3385D do 

styku z granicą państwa, a następnie granicą państwa na południowy i północny - zachód do toru 

kolejowego relacji Trutnow (Czechy) – Lubawka i tym torem do skrzyżowania z drogą nr 3469D 

w m. Lubawka, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

92 4287 kamiennogórski 4287 
Kamienna Góra 1 

Lubawka 4286 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

92 2781 
Kamienna Góra 1 

62 
Lubawka 2780 
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Obwód nr 93 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

93 322 polny bardzo dobra 5275 

Opis obwodu nr 93 – Na północy w m. Krzeszówek drogą nr 3468D na południowy - wschód, 

a następnie drogą nr 3367D na północny - wschód do m. Grzędy Górne do skrzyżowania z gminną 

drogą gruntową utwardzoną prowadzącą do m. Mieroszów i dalej tą drogą gminną wzdłuż oddziałów 

leśnych nr 97, 98, 99, 100, 101, a następnie tą drogą przez oddziały leśne nr 341, 342, 343, 344 i dalej 

tą drogą do m. Mieroszów w kierunku cmentarza i następnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 35. Dalej w kierunku południowym drogą krajową nr 35 do granicy państwa. 

Następnie granicą państwa w kierunku zachodnim do styku granicy państwa z drogą nr 3385D, 

a następnie tą drogą w kierunku zachodnim do m. Chełmsko Śląskie do skrzyżowania z drogą 

nr 3468D i tą drogą na północ przez m. Olszyny do m. Jawiszów i dalej drogami nr: 114842D, 

114841D, 114847D do m. Krzeszówek do drogi nr 3468D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

93 5056 

wałbrzyski 2329 
Mieroszów 2299 

Czarny Bór 30 

kamiennogórski 2727 
Kamienna Góra 2341 

Lubawka 386 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

93 1851 

Mieroszów 892 

35 Kamienna Góra 733 

Lubawka 226 
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Obwód nr 94 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

94 1 leśny dobra 4594 

Opis obwodu nr 94 – Na północy od przecięcia się granicy województwa dolnośląskiego z drogą 

nr 319 granica biegnie tą drogą na południe przez  m. Zaszków do m. Moszowice. Skąd Kanałem 

Krzyckim w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1003D. Drogą tą w kierunku 

południowo – zachodnim do m. Kozie Doły. Następnie drogą nr 1002D w kierunku północno – 

zachodnim do m. Chociemyśl. Stąd drogą nr 100007D w kierunku północno – zachodnim do granicy 

województwa. Dalej w kierunku ogólnym północno – wschodnim po granicy województwa do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

94 4394 głogowski 4394 Kotla 4394 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

94 2051 Kotla 2051 45 
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Obwód nr 95 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

95 2 leśny bardzo dobra 2791 

Opis obwodu nr 95 – Na północy od przecięcia się drogi nr 319 z granicą województwa 

dolnośląskiego, tą granicą w kierunku ogólnym południowo – wschodnim do z rzeki Przyrwa. Rzeką 

tą w kierunku zachodnim, dalej rzeką Przysieka w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 319 i drogą tą w kierunku północnym przez m. Zaszków do granicy województwa, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

95 2645 głogowski 2645 
Głogów 16 

Kotla 2629 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

95 2437 
Głogów 16 

87 
Kotla 2421 
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Obwód nr 96 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

96 3 polny słaba 3899 

Opis obwodu nr 96 – Na północy od przecięcia się rzeki Odry z granicą województwa 

dolnośląskiego, tą granicą w kierunku ogólnym północno – wschodnim biegnie do skrzyżowania 

z drogą nr 100007D. Dalej tą drogą w kierunku ogólnym południowo – wschodnim do m. Chociemyśl. 

Kolejno drogą powiatową nr 1002D na południowy – wschód do m. Kozie Doły. Skąd drogą 

powiatową nr 1003D w kierunku północno-wschodnim do Kanału Krzyckiego i tym kanałem 

w kierunku ogólnym południowo - wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319. Drogą tą 

w kierunku południowym przez m. Moszowice, m. Sobczyce do m. Grodziec Mały. Na rozwidleniu 

dróg w m. Grodziec Mały drogą wojewódzką nr 321 w kierunku ogólnym północno – zachodnim 

przez m. Ceber do m. Skidniówek. Dalej drogą polną w kierunku południowym do drogi gminnej 

nr 100004D, drogą tą na odcinku 1km na wschód. Następnie drogą polną w kierunku południowym do 

rzeki Odra. Rzeką tą na północny – zachód do granicy województwa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

96 3742 głogowski 3742 

Głogów 311 

Kotla 3430 

Żukowice 1 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

96 156 Kotla 156 4 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 194 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 195 – Poz. 653



Obwód nr 97 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

97 4 polny dobra 5209 

Opis obwodu nr 97 – Na północy od m. Moszowice drogą nr 319 w kierunku północnym do 

skrzyżowania z ciekiem wodnym Przysieka i ciekiem tym w kierunku wschodnim do przecięcia 

z granicą województwa. Dalej granicą tą w kierunku ogólnym południowo – wschodnim. Następnie 

od miejsca przecięcia granicy województwa z rzeką Odrą. Rzeką tą w ogólnym kierunku zachodnim 

do przecięcia się z drogą nr 12 w m. Głogów. Następnie drogą tą w kierunku północnym do drogi 

nr 319 i w kierunku północnym przez m. Sobczyce do m. Moszowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

97 4857 głogowski 4857 

m. Głogów 125 

Pęcław 1 

Głogów 3787 

Kotla 944 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

97 1605 
Głogów 1188 

31 
Kotla 417 
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Obwód nr 98 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

98 5 polny słaba 3452 

Opis obwodu nr 98 – Na północy od przecięcia się rzeki Odry z granicą województwa 

dolnośląskiego, rzeką tą w kierunku południowym do przecięcia się z drogą polną biegnącą 

w kierunku południowym do m. Brzeg Głogowski. Dalej drogą nr 292 w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 1018D i drogą tą w kierunku zachodnim. Następnie drogą polną w kierunku 

południowo-zachodnim do m. Kurów Wielki. Dalej drogą nr 1151D w kierunku południowo – 

zachodnim przez m. Gostyń do skrzyżowania z drogą nr DW333. Dalej tą drogą w kierunku północno-

zachodnim przez m. Mieszków do przecięcia się z granicą województwa dolnośląskiego i tą granicą 

w kierunku ogólnym północno – wschodnim do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

98 3227 
głogowski 2245 Żukowice 2245 

polkowicki 982 Gaworzyce 982 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

98 728 
Żukowice 228 

21 
Gaworzyce 500 
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Obwód nr 99 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

99 6 polny bardzo słaba 5888 

Opis obwodu nr 99 – Od m. Brzeg Głogowski w kierunku północnym, drogą polną do rzeki Odra, 

następnie rzeką Odrą na wschód do przecięcia się z drogą polną biegnącą na południe do m. Wróblin 

Głogowski i tą drogą do Wróblina Głogowskiego, stąd szosą w kierunku południowym do przejazdu 

kolejowego. Następnie drogą powiatową nr 1021D do skrzyżowania, dalej drogą wojewódzką nr 292 

do rozwidlenia z drogą gminną nr 100055D do m. Żukowice. Następnie kierując się na południe drogą 

powiatową nr 1020D do toru kolejowego, dalej torem tym do skrzyżowania w m. Nielubia. Na 

skrzyżowaniu drogą krajową nr 12 w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą gminną 

nr 100043D. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 1016D do m. Łagoszów Mały. Na rozwidleniu drogą w kierunku zachodnim do m. Jakubów, dalej 

drogą powiatową nr 1016D do skrzyżowania z drogą nr DW333. Drogą tą w kierunku północno-

zachodnim, dalej odcinkiem drogi nr E65 i ponownie drogą nr DW333 przez m. Kłobuczyn 

i m. Pustki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1151D. Następnie drogą powiatową w kierunku 

północno-wschodnim przez m. Gostyń do m. Kurów Wielki. Następnie drogą powiatową nr 1153D do 

skrzyżowania z drogą nr 1024D, droga tą w kierunku wschodnim na odcinku 200m do skrzyżowania 

z drogą polną biegnącą w kierunku północnym, dalej w kierunku północno-wschodnim do drogi 

powiatowej nr 1018D, drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z  drogą wojewódzką nr 292. 

Drogą tą w kierunku północnym do m. Brzeg Głogowski, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

99 5587 

głogowski 3340 

m. Głogów 211 

Jerzmanowa 177 

Kotla 1 

Żukowice 2951 

polkowicki 2247 
Gaworzyce 1687 

Radwanice 560 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

99 519 

m. Głogów 97 

9 

Jerzmanowa 1 

Żukowice 203 

Gaworzyce 78 

Radwanice 140 
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Obwód nr 100 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

100 7 polny bardzo słaba 4705 

Opis obwodu nr 100 – Od m. Ceber w kierunku południowo-wschodnim drogą wojewódzką nr 321 

do m. Grodziec Mały. Przy rozwidleniu dróg lewym pasem i drogą wojewódzką nr 319 na południe 

w kierunku m. Głogów do połączenia z drogą krajową nr 12. Drogą tą w kierunku południowym do 

ronda i drogą wojewódzką nr 292 do przecięcia z drogą powiatową nr 1033D w kierunku 

południowym. Dalej drogą tą do skrzyżowania, następnie drogą krajową nr 12 w kierunku 

południowo-zachodnim do m. Nielubia. Dalej torem kolejowym w kierunku północnym do przecięcia 

z drogą powiatową nr 1020D. Drogą tą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 1023D, drogą tą w kierunku północno-zachodnim. Dalej drogą nr 100055D w kierunku północno-

zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292, drogą tą w kierunku północno-zachodnim. 

Następnie drogą w kierunku północnym do m. Wróblin Głogowski. Stąd drogą polną w kierunku 

północno-wschodnim do rzeki Odra. Dalej drogą polną w kierunku północnym do m. Skidniówek. 

Dalej drogą wojewódzką  nr 321 na południowy-wschód do m. Ceber, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

100 3680 głogowski 3680 

m. Głogów 949 

Jerzmanowa 55 

Głogów 682 

Kotla 825 

Żukowice 1169 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

100 557 

m. Głogów 98 

12 
Głogów 73 

Kotla 203 

Żukowice 183 
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Obwód nr 101 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

101 8 polny słaba 5646 

Opis obwodu nr 101 – Na północy skrzyżowanie dróg 1033D i 292 w mieście Głogów, następnie 

drogą nr 292 na południowy – wschód do m. Przedmoście. Dalej drogą powiatową nr 1202D i drogą 

nr 1201D w kierunku południowym do m. Grębocice, na rozwidleniu drogą powiatową nr 1130D 

w kierunku zachodnim do m. Kwielice. W m. Kwielice drogą gminną  nr 100514D w kierunku 

zachodnim do m. Kurów Mały. Z Kurowa Małego drogą polną na północ do skrzyżowania dróg przy 

oddziale leśnym nr 81, następnie w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 329. Drogą polną 

w kierunku północno-zachodnim do wschodniej części m. Łagoszów Mały. Drogą powiatową 

nr 1016D w kierunku północnym, do drogi nr 100043D i drogą tą w kierunku zachodnim do drogi 

krajowej nr 12. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania przed m. Głogów, 

następnie drogą powiatową nr 1033D w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 292, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

101 4416 
głogowski 3426 

m. Głogów 286 

Jerzmanowa 1811 

Głogów 1245 

Żukowice 84 

polkowicki 990 Grębocice 990 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

101 143 

Jerzmanowa 47 

3 
Głogów 55 

Żukowice 1 

Grębocice 40 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 204 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 205 – Poz. 653



Obwód nr 102 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

102 9 polny słaba 6100 

Opis obwodu nr 102 – Od północnej części m. Głogów, na wysokości skrzyżowania drogi krajowej 

nr 12 z rzeką Odrą, dalej rzeką w kierunku wschodnim do m. Mileszyn, następnie drogą powiatową 

1009D w kierunku południowo-zachodnim do miejscowości Pęcław, gdzie na rozwidleniu drogą 

powiatową nr 1001D do m. Czerńczyce. Dalej drogą tą do m. Retków, następnie na skrzyżowaniu 

drogą powiatową nr 1201D w kierunku północno-zachodnim do m. Grębocice. Tą samą drogą 

w kierunku północnym, dalej drogą 1202D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 w kierunku 

północno-zachodnim. Następnie w m. Głogów na rondzie drogą krajową nr 12 w kierunku północno – 

wschodnim do rzeki Odry, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

102 5528 
głogowski 4496 

m. Głogów 106 

Pęcław 2658 

Głogów 1732 

polkowicki 1032 Grębocice 1032 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

102 749 

Pęcław 486 

12 Głogów 261 

Grębocice 2 
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Obwód nr 103 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

103 10 polny słaba 5106 

Opis obwodu nr 103 – Od m. Mileszyn w kierunku wschodnim do rzeki Odra, następnie rzeką 

w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z wałem ziemnym znajdującym się poniżej 

m. Leszkowice, przechodzącym przez oddział leśny nr 10. Wałem tym w kierunku południowo – 

zachodnim do drogi leśnej, która pokrywa się ze wschodnią częścią oddziału leśnego nr 35A. Drogą tą 

do skrzyżowania z drogą polną biegnącą z m. Trzęsów, z Trzęsowa w kierunku zachodnim drogą 

powiatową nr 1131D przez m. Żabice do m. Szymocin. Dalej na zachód do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1001D. Drogą tą w kierunku północnym przez m. Bucze, m. Czerńczyce do m. Pęcław. 

Dalej drogą powiatową nr 1009D w kierunku północno-wschodnim do m. Mileszyn, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

103 4891 

górowski 3 Niechlów 3 

głogowski 3296 Pęcław 3296 

polkowicki 1592 Grębocice 1592 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

103 289 
Pęcław 155 

6 
Grębocice 134 
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Obwód nr 104 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

104 17 polny bardzo dobra 3926 

Opis obwodu nr 104 – Na północy od przecięcia się drogi nr DW333 z granicą województwa 

dolnośląskiego w kierunku ogólnym południowo – wschodnim przez m. Mieszków, m. Pustki do 

skrzyżowania z drogą nr 1150D. Drogą tą w kierunku zachodnim do m. Kłobuczyn. Dalej drogą 

nr 100095D w kierunku południowo – zachodnim. Następnie drogami biegnącymi po działkach 

numer 390, 482, 493, 146, 169 w kierunku ogólnym południowo – zachodnim do m. Koźlice. 

Skąd drogą polną nr 163 oraz drogą nr 1150D w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 114. 

Drogą tą na południe do skrzyżowania z drogą publiczną nr 217 i tą drogą do drogi nr 326, która 

krzyżuje się z Kanałem Południowym. Dalej kanałem tym w kierunku zachodnim do skrzyżowania 

z granicą województwa dolnośląskiego i tą granicą na północ, tj. punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

104 3786 polkowicki 3786 
Gaworzyce 3782 

Przemków 4 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

104 732 Gaworzyce 732 19 
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Obwód nr 105 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

105 28 polny bardzo dobra 5593 

Opis obwodu nr 105 – Na północy od przecięcia się Kanału Północnego z granicą województwa 

dolnośląskiego oraz z drogą nr 101045D, kanałem w kierunku wschodnim do drogi polnej o numerze 

działki 511/1. Kolejno drogą tą i drogą nr 540 w kierunku ogólnym południowo – zachodnim do drogi 

nr 101038D. Drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 101036D i dalej 

w kierunku wschodnim na odcinku 250m. Kolejno drogą biegnącą po działce nr 529 w kierunku 

ogólnym południowym do drogi polnej biegnącej przez działkę nr 127/3 w kierunku ogólnym 

południowym. Następnie drogą nr 12 w kierunku południowo – zachodnim przez m. Nowy Dwór do 

m. Przemków. Skąd drogą nr 328 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 12. Kolejno 

drogą tą w kierunku południowo – zachodnim przez m. Szklarki do m. Piotrowice. Skąd drogą 

biegnącą po działce nr 369 w kierunku południowo – zachodnim do przecięcia się z granicą 

województwa dolnośląskiego. Następnie granicą województwa w kierunku ogólnym północno – 

wschodnim do przecięcia się Kanału Północnego z granicą województwa dolnośląskiego oraz z drogą 

nr 101045D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

105 3940 polkowicki 3940 
Przemków 3919 

Radwanice 21 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

105 1266 Przemków 1266 23 
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Obwód nr 106 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

106 18 polny średnia 3833 

Opis obwodu nr 106 – Od skrzyżowania dróg nr 1150D i DW333 w m. Kłobuczyn, drogą nr DW333 

w kierunku południowo-wschodnim, następnie odcinkiem drogi E65 i dalej drogą nr DW333 do 

m. Dobromil. Następnie drogą powiatową nr 1143D przez m. Łagoszów Wielki do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 12. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez m. Buczyna do 

skrzyżowania z drogą polną w kierunku północnym, następnie na skrzyżowaniu drogą w kierunku 

zachodnim na odcinku 250m. Dalej drogą gminną nr 101038D w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą polną, drogą tą w kierunku wschodnim na odcinku 300m, dalej drogą polną 

w kierunku północnym i północno-wschodnim do m. Koźlice. Z Koźlic drogą polną w kierunku 

północno-wschodnim do m. Kłobuczyn, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

106 3501 polkowicki 3501 

Gaworzyce 834 

Przemków 94 

Radwanice 2573 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

106 298 

Gaworzyce 47 

8 Przemków 5 

Radwanice 246 
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Obwód nr 107 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

107 19 polny słaba 3913 

Opis obwodu nr 107 – Od m. Łagoszów Mały, na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1016D z drogą 

polną, drogą polną w kierunku wschodnim do skrzyżowania przy oddziale leśnym nr 81, dalej drogą 

leśną na południe do m. Kurów Mały, stąd drogą gminną nr 100514D w kierunku południowo-

zachodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1013D, dalej drogą w kierunku południowo-

zachodnim do m. Bądzów. Z Bądzowa drogą polną w kierunku południowym do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 3, drogą tą w kierunku północnym na odcinku 250m, następnie w kierunku 

południowo-zachodnim ciekiem wodnym Sucha Górna do skrzyżowania z drogą leśną biegnącą 

w kierunku m. Drogomin, drogą tą w kierunku północnym do m. Drogomin. Następnie drogą gminną 

nr 100537D w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania, dalej drogą tą w kierunku północno-

zachodnim przez m. Zofiówka. Dalej drogą gminną nr 100516D w kierunku północno-zachodnim do 

m. Łagoszów Wielki, następnie w kierunku północno – wschodnim drogą powiatową nr 1143D do 

m. Dobromil. Z m. Dobromil drogą krajową nr 3 w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 1016D, drogą tą w kierunku północno – wschodnim przez m. Jakubów, dalej 

drogą nr 1016D do m. Łagoszów Mały, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

107 3623 

głogowski 2699 Jerzmanowa 2699 

polkowicki 924 
Polkowice 217 

Radwanice 707 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

107 1476 

Jerzmanowa 1156 

38 Polkowice 38 

Radwanice 282 
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Obwód nr 108 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

108 20 polny bardzo dobra 4114 

Opis obwodu nr 108 – Od północy w m. Grębocice na skrzyżowaniu dróg nr 1130D i 1201D, drogą 

1201D w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania w m. Retków, następnie drogą 

powiatową nr 1001D w kierunku południowo-zachodnim do m. Stara Rzeka. Dalej drogą tą do 

m. Grodowiec, gdzie  na skrzyżowaniu w centralnej części miejscowości drogą polną na zachód do 

m. Żuków, dalej na północ drogą powiatową 1136D. Następnie przed oddziałem leśnym nr 201 drogą 

w kierunku północno-zachodnim, dalej w kierunku południowo-zachodnim zgodnie z granicą gminy 

Grębocice do przecięcia się z rzeką Stobna. Następnie rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do 

granicy oddziałów leśnych nr 167, 166, 179 i 180. Następnie granicą gminy Polkowice w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z drogą polną biegnącą z m. Bądzów do drogi nr 3. Drogą tą w kierunku 

północnym do m. Bądzów. Następnie drogą polną w kierunku północnym do skrzyżowania dróg 

leśnych i stąd w kierunku północno-wschodnim drogą leśną do m. Kurów Mały, dalej drogą gminną 

nr 100514D do m. Kwielice. Następnie drogą powiatową nr 1130D do m. Grębocice, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

108 3941 

głogowski 793 Jerzmanowa 793 

polkowicki 3148 
Grębocice 3097 

Polkowice 51 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

108 1481 

Jerzmanowa 537 

36 Grębocice 936 

Polkowice 8 
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Obwód nr 109 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

109 21 polny bardzo dobra 4628 

Opis obwodu nr 109 – Od południowej części m. Szymocin, drogą powiatową nr 1131D w kierunku 

zachodnim przez m. Żabice do m. Trzęsów. Następnie drogą wojewódzką nr 104 w kierunku 

południowo-zachodnim do skrzyżowania, dalej w kierunku południowym drogą powiatową nr 1202D, 

drogą tą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 323 w kierunku południowo-zachodnim do 

skrzyżowania. Następnie drogą gminną nr 100945D w kierunku zachodnim do m. Krzydłowice, dalej 

drogą nr 1201D do skrzyżowania z drogą nr 1133D. Drogą 1133D w kierunku zachodnim 

przez m. Grodziszcze, następnie drogą wzdłuż zachodniej granicy działek: 67/1; 33/3; 32; 31 i 42/1 do 

drogi nr 100947D i drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Grodowiec do skrzyżowania z drogą 

nr 1001D i drogą tą w kierunku północnym do m. Stara Rzeka. Następnie w kierunku północno-

wschodnim do m. Retków i dalej drogą tą do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1131D w kierunku 

południowo – wschodnim do m. Szymocin, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

109 4446 
polkowicki 3705 Grębocice 3705 

lubiński 741 Rudna 741 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

109 1229 
Grębocice 874 

27 
Rudna 355 
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Obwód nr 110 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

110 22 polny średnia 5666 

Opis obwodu nr 110 – Od m. Trzęsów drogą w kierunku wschodnim do skrzyżowania  z drogą leśną 

i tą drogą w kierunku północno-wschodnim do obrzeża kompleksu leśnego, stąd wałem ziemnym 

w kierunku północno-wschodnim do rzeki Odra. Rzeką tą w kierunku południowo – wschodnim do 

skrzyżowania rzeki z drogą nr 334 w m. Chobienia. Drogą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 292 i drogą tą w kierunku północnym na odcinku 300m. Następnie drogą 

w kierunku zachodnim przez m. Nieszczyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1205D, drogą tą 

w kierunku południowo-zachodnim przez m. Kębłów, m. Gwizdanów do przejazdu kolejowego. Dalej 

drogą wzdłuż toru kolejowego na odcinku 900m do skrzyżowania, dalej drogą w kierunku wschodnim 

do skrzyżowania z drogą nr 1202D, drogą tą w kierunku północno-wschodnim. Na skrzyżowaniu 

drogą nr 104 do skrzyżowania w m. Trzęsów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

110 5364 

górowski 11 
Jemielno 10 

Niechlów 1 

głogowski 206 Pęcław 206 

polkowicki 186 Grębocice 186 

lubiński 4961 Rudna 4961 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

110 1570 

Pęcław 20 

28 Grębocice 112 

Rudna 1438 
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Obwód nr 111 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

111 54 leśny średnia 4019 

Opis obwodu nr 111 – Od skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 12 w m. Przemków, drogą tą 

w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1146D. Dalej drogą tą w kierunku 

południowo – wschodnim przez m. Teodorów do skrzyżowania z rzeką Szprotawa. Rzeką tą 

w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 1139D w m. Jabłonów. Dalej drogą nr 1139D 

w kierunku południowym przez m. Jędrzychówek do m. Pogorzeliska. Następnie drogą nr 101041D 

w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 328 w m. Jakubowo Lubińskie i drogą tą 

w kierunku południowym do skrzyżowania z torem kolejowym. Dalej torem tym w kierunku 

północno-zachodnim do skrzyżowania toru z drogą nr 12 w m. Przemków, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

111 3877 polkowicki 3877 

Chocianów 111 

Przemków 3109 

Radwanice 657 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

111 1999 

Chocianów 69 

50 Przemków 1588 

Radwanice 342 
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Obwód nr 112 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

112 29 polny średnia 3395 

Opis obwodu nr 112 – Od skrzyżowania dróg nr 12 i 1143D w m. Radwanice, drogą nr 1143D 

w kierunku wschodnim do m. Łagoszów Wielki, dalej drogą gminną nr 100516D w kierunku 

południowo-wschodnim do m. Zofiówka, następnie drogą gminną nr 100537D do m. Drogomin. 

Z Drogomina drogą leśną w kierunku południowym do skrzyżowania z ciekiem wodnym, ciekiem tym 

na odcinku 100m w kierunku południowo-wschodnim, dalej drogą leśną w kierunku południowo-

zachodnim biegnącą skrajem lasu do skrzyżowania z drogą leśną przechodzącą przez oddział leśny 

nr 120. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do m. Sieroszowice. Następnie drogą powiatową 

nr 1125D i dalej drogą gminną nr 100990D do m. Ułanów, drogą tą w kierunku północno-zachodnim 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1139D. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do 

m. Jabłonów, dalej do skrzyżowania z rzeką Szprotawa i rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1146D. Drogą tą przez m. Teodorów do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. 

Drogą tą na północny-wschód przez m. Nowy Dwór, m. Buczyna do m. Radwanice, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

112 3194 

głogowski 285 Jerzmanowa 285 

polkowicki 2909 
Chocianów 100 

Radwanice 2809 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

112 

273 

Jerzmanowa 43 

8 
 

Chocianów 26 

 
Radwanice 204 
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Obwód nr 113 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

113 55 leśny słaba 5170 

Opis obwodu nr 113 – Od m. Ułanów drogą nr 100990D w kierunku północno-wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1125D, dalej drogą nr 1125D w kierunku południowo-wschodnim, następnie 

drogą przez tor kolejowy i do skrzyżowania z drogą nr 331 w m. Polkowice. Na skrzyżowaniu drogą 

nr 1161D do skrzyżowania z drogą nr 1164D, drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do 

skrzyżowania za torem kolejowym, na skrzyżowaniu tym drogą w kierunku południowym do 

m. Jędrzychów. Następnie drogą nr 1138D w kierunku północno-zachodnim przez m. Nowinki, 

m. Nowy Dwór, m. Nowa Wieś Lubińska do skrzyżowania na wysokości m. Parchów. Na 

skrzyżowaniu tym drogą nr 1139D w kierunku zachodnim do m. Pogorzeliska, dalej drogą nr 1139D 

w kierunku północnym przez m. Jędrzychówek, m. Jabłonów do skrzyżowania z drogą nr 100990D. 

Dalej drogą w kierunku południowo-wschodnim do m. Ułanów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

113 4640 polkowicki 4640 

Chocianów 1589 

Przemków 184 

Polkowice 2600 

Radwanice 267 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

113 2440 

Chocianów 727 

47 
Przemków 23 

Polkowice 1565 

Radwanice 125 
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Obwód nr 114 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

114 30 leśny dobra 4575 

Opis obwodu nr 114 – Od m. Sieroszowice drogą w kierunku północno-wschodnim, która przechodzi 

przez oddziały leśne nr 121, 120 do skrzyżowania z drogą leśną i tą drogą w kierunku wschodnim 

wzdłuż skraju lasu do cieku wodnego Sucha Górna. Dalej ciekiem tym w kierunku północno – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 3. Drogą krajową w kierunku południowym na 

odcinku 230m, dalej drogą polną w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z granicą gminy 

Polkowice. Następnie granicą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z rzeką Stobna, rzeką 

w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania i dalej drogą powiatową nr 1129D do 

m. Guzice. Drogą tą do m. Trzebcz i dalej w kierunku południowo-zachodnim do przejazdu 

kolejowego. Następnie drogą powiatową nr 1169D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1161D 

w m. Polkowice. Drogą 1161D w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 331, 

dalej drogą wojewódzką w kierunku zachodnim. Na skrzyżowaniu przed przejazdem kolejowym 

drogą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania pomiędzy m. Ułanów i m. Sieroszowice, 

dalej drogą nr 1125D do m. Sieroszowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

114 4032 polkowicki 4032 

Grębocice 1 

Polkowice 3806 

Radwanice 225 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

114 2096 

Grębocice 1 

46 Polkowice 1965 

Radwanice 130 
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Obwód nr 115 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

115 31 leśny bardzo dobra 4940 

Opis obwodu nr 115 – Od m. Krzydłowice drogą w kierunku południowo-zachodnim do grobli 

zbiornika flotacyjnego „Żelazny Most” i tą drogą w kierunku południowo-zachodnim i południowo – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą z m. Rynarcice i tą drogą do m. Rynarcice. Dalej drogą 

wojewódzką nr 332 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą gruntową prowadzącą do 

m. Pieszkowice i drogą tą w kierunku zachodnim południową granicą oddziału leśnego nr 38A 

i w kierunku północno-zachodnim przez oddział leśny nr 41A do m. Pieszkowice. Dalej drogą leśną 

w kierunku zachodnim przez oddział leśny nr 81, następnie południowym skrajem oddziałów leśnych 

nr 38, 45, 55, 60, 65 do drogi nr 101108D w m. Polkowice. W Polkowicach na skrzyżowaniu dróg 

nr 101108D i 1160D, drogą powiatową nr 1160D w kierunku zachodnim na odcinku 70m i dalej drogą 

powiatową nr 1169D w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1129D. Dalej 

drogą tą przez m. Trzebcz, m. Guzice do skrzyżowania z drogą nr 1135D. Drogą tą w kierunku 

północno-wschodnim do mostu na rzece Stobna i dalej rzeką Stobna w kierunku północno-zachodnim 

do przecięcia się rzeki z granicą gminy Polkowice. Następnie granicą tą do przecięcia się z drogą 

powiatową nr 1136D i drogą tą w kierunku południowym do m. Żuków. Dalej drogą w kierunku 

wschodnim do m. Grodowiec. Dalej drogą nr 100947D w kierunku wschodnim do skrzyżowania 

z drogą prowadzącą do m. Grodziszcze i drogą tą w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy 

działek nr 49/3; 49/4; 30; 6; 7/2; 7/1. Następnie drogą powiatową nr 1133D w kierunku wschodnim 

przez m. Grodziszcze do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1201D. Drogą 1201D w kierunku 

południowym do m. Krzydłowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

115 3980 
polkowicki 3787 

Grębocice 527 

Polkowice 3260 

lubiński 193 Rudna 193 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

115 2692 

Grębocice 135 

55 Polkowice 2160 

Rudna 397 
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Obwód nr 116 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

116 32 polny bardzo dobra 5910 

Opis obwodu nr 116 – Od m. Krzydłowice w kierunku wschodnim drogą gminną nr 100945D do 

skrzyżowania z drogą nr 323, drogą nr 323 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

nr 1205D i drogą tą do m. Gwizdanów. Następnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D 

w kierunku południowo-wschodnim do m. Wysokie. Z m. Wysokie w kierunku południowo – 

zachodnim drogą do m. Brodów, dalej drogą nr 1206D w kierunku południowo-wschodnim, drogą 

nr 101151D do m. Wądroże. Dalej drogą w kierunku południowo-zachodnim do m. Toszowice, gdzie 

drogą nr 1208D w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 101171D do m. Mleczno. 

Następnie drogą nr 323 na odcinku 300m w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą 

polną w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1200D, drogą tą w kierunku 

zachodnim przez m. Juszowice, m. Rynarcice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 332. Drogą 

wojewódzką w kierunku północnym do skrzyżowania z groblą zbiornika flotacyjnego „Żelazny Most” 

i tą groblą w kierunku północno-zachodnim i wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą 

z m. Krzydłowice i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do m. Krzydłowice, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

116 4035 

polkowicki 335 Grębocice 335 

lubiński 3700 
Rudna 3670 

Ścinawa 30 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

116 1879 
Grębocice 238 

32 
Rudna 1641 
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Obwód nr 117 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

117 33 polny bardzo dobra 4973 

Opis obwodu nr 117 – Od m. Nieszczyce w kierunku południowo-wschodnim do m. Chobienia, stąd 

drogą wojewódzką nr 292 w kierunku południowo-zachodnim do m. Naroczyce. Następnie drogą 

powiatową nr 1211D przez m. Górzyn i m. Olszany do skrzyżowania z drogą nr 1207D i dalej drogą tą 

do m. Wądroże. Z Wądroża drogą nr 101151D w kierunku północno-zachodnim do m. Brodów. Dalej 

drogą polną w kierunku północno-wschodnim do m. Wysokie. Z m. Wysokie drogą nr 1209D 

w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1205D i drogą tą w kierunku północno – 

wschodnim przez m. Kębłów do skrzyżowania w m. Nieszczyce, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

117 4790 lubiński 4790 
Rudna 4703 

Ścinawa 87 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

117 1968 
Rudna 1966 

39 
Ścinawa 2 
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Obwód nr 118 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

118 34 polny bardzo dobra 4008 

Opis obwodu nr 118 – Od m. Chobienia drogą nr 334 w kierunku wschodnim do rzeki Odra, dalej 

rzeką tą w kierunku południowym do cieku wodnego Przychowska Struga, ciekiem tym do drogi 

gminnej nr 103014D w m. Przychowa i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do m. Dziesław. 

Dalej drogą nr 1211D w kierunku północno-wschodnim przez m. Olszany, m. Górzyn do 

m. Naroczyce. Dalej w kierunku północno-wschodnim drogą nr 292 do skrzyżowania z drogą nr 334 

w m. Chobienia, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

118 3793 lubiński 3793 
Rudna 2457 

Ścinawa 1336 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

118 950 
Rudna 787 

24 
Ścinawa 163 
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Obwód nr 119 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

119 83, 120, 122 leśny bardzo dobra 13659 

Opis obwodu nr 119 – Od stacji kolejowej w m. Jakubowo Lubińskie, byłym torem kolejowym 

w kierunku południowym do m. Chocianów, z m. Chocianów torem kolejowym na południe do 

skrzyżowania z drogą łączącą m. Duninów z m. Chocianowiec i tą drogą w kierunku wschodnim do 

m. Chocianowiec. Dalej drogą w kierunku wschodnim przez m. Trzebnice, do skrzyżowania z drogą 

nr 335 i drogą tą w kierunku południowym przez m. Żabice do skrzyżowania z drogą nr 1154D. Drogą 

tą w kierunku północno-zachodnim przez m. Michałów, do skrzyżowania z drogą polną biegnącą 

przez część m. Michałów. Stąd drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do rowu przed 

transformatorem, dalej rowem tym w kierunku południowo-zachodnim. Następnie ciekiem Stawiska 

w kierunku południowym, dalej zachodnim skrajem oddziału leśnego nr 371 i dalej ciekiem Stawiska 

w kierunku południowym do rzeki Czarna Woda. Następnie rzeką Czarna Woda w kierunku 

zachodnim do styku z oddziałem leśnym nr 68  i wschodnią stroną kompleksu leśnego do drogi polnej 

biegnącej z m. Brzozy i tą drogą w kierunku zachodnim do m. Brzozy. Od m. Brzozy drogą nr 328 

w kierunku południowym przez m. Rokitki do m. Czernikowice, dalej drogą nr 104301D w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z drogą polną i drogą tą w kierunku południowym do drogi nr 104292D, 

drogą tą do m. Witków. Stąd drogą nr 2220D w kierunku zachodnim do m. Groble. Następnie drogą 

w kierunku północnym i zachodnim do m. Stary Łom. Dalej drogą nr 2269D w kierunku północnym, 

następnie drogą w kierunku północnym przez m. Patoka do toru kolejowego. Torem tym w kierunku 

północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą polną biegnącą do m. Nowa Kuźnia. Drogą tą 

w kierunku północnym do m. Nowa Kuźnia, stąd drogą nr 2284D w kierunku północnym. Dalej drogą 

nr 2272D w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą leśną łączącą m. Pasternik i Jakubowo 

Lubińskie, drogą tą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania drogą między oddziałami 

leśnymi nr 4 i nr 163. Dalej drogą tą w kierunku wschodnim do byłego toru kolejowego i torem tym 

w kierunku południowym do stacji kolejowej Jakubowo Lubińskie, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

119 12652 

bolesławiecki 633 Gromadka 633 

polkowicki 7210 
Chocianów 7016 

Przemków 194 

legnicki 4809 Chojnów 4809 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

119 7684 

Gromadka 254 

56 
Chocianów 4795 

Przemków 146 

Chojnów 2489 
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Obwód nr 120 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

120 84 leśny dobra 4288 

Opis obwodu nr 120 – Od skrzyżowania dróg nr 328 i 101041D w m. Jakubowo Lubińskie, drogą 

nr 101041D w kierunku wschodnim do m. Pogorzeliska. Dalej kolejno drogą nr 1139D i 1138D przez 

m. Nowa Wieś Lubińska, m. Nowy Dwór, m. Nowinki, do skrzyżowania z drogą polną 

w m. Jędrzychów. Następnie drogą polną w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania 

z drogą prowadzącą z m. Szklary Dolne i drogą tą w kierunku południowym do m. Szklary Dolne. 

Dalej drogą nr 1219D w kierunku zachodnim przez m. Trzmielów, do skrzyżowania z drogą 

nr 1176D. Drogą tą do skrzyżowania z drogą nr 331, następnie drogą nr 331 w kierunku południowo – 

zachodnim do byłego toru kolejowego i torem tym w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 328. Drogą wojewódzką nr 328 w kierunku północnym do m. Jakubowo Lubińskie, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

120 4147 polkowicki 4147 

Chocianów 2729 

Przemków 148 

Polkowice 1270 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

120 2363 

Chocianów 1786 

55 Przemków 33 

Polkowice 544 
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Obwód nr 121 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

121 56 leśny bardzo dobra 5535 

Opis obwodu nr 121 – Od skrzyżowania dróg nr 1164D i 1160D w m. Polkowice, drogą nr 1160D 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 101108D. Drogą tą w kierunku południowo – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą leśną i drogą tą w kierunku wschodnim, południowym skrajem 

oddziałów leśnych nr 65, 60, 55, 45, 38 oraz przez oddział leśny nr 81 do m. Pieszkowice. 

Z m. Pieszkowice drogą gruntową w kierunku wschodnim przez oddział leśny nr 41A i południowym 

skrajem oddziału leśnego nr 38A przez m. Żelazny Most do skrzyżowania drogi nr 332 z drogą polną 

za oddziałem leśnym nr 34, drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 1220D 

i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 3. Drogą polną 

w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1219D i dalej drogą tą w kierunku 

północno-zachodnim przez m. Obora, m. Obora Dolna do m. Szklary Górne. Następnie na 

skrzyżowaniu, drogą nr 1138D w kierunku zachodnim do skrzyżowania w m. Jędrzychów, dalej drogą 

w kierunku północno-wschodnim. Za torem kolejowym drogą nr 1164D do skrzyżowania z drogą 

nr 1161D w m. Polkowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

121 5012 

polkowicki 2773 Polkowice 2773 

lubiński 2239 
m. Lubin 119 

Lubin 2120 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

121 2932 

Polkowice 1801 

53 m. Lubin 66 

Lubin 1065 
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Obwód nr 122 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

122 57 leśny dobra 3337 

Opis obwodu nr 122 – Od m. Rynarcice drogą nr 1200D w kierunku wschodnim do m. Juszowice, 

gdzie na skrzyżowaniu, drogą polną w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 323 

w m. Mleczno. Drogą 332 w kierunku południowo-zachodnim przez m. Małomice do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 3 w m. Lubin. Dalej drogą krajową w kierunku północno-zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1220D i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do rozwidlenia z drogą 

polną pomiędzy oddziałem leśnym nr 187 i drogą tą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą 

nr 332. Drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1200D w m. Rynarcice, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

122 2845 

polkowicki 167 Polkowice 167 

lubiński 2678 

m. Lubin 213 

Lubin 941 

Rudna 1524 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

122 2147 

Polkowice 130 

64 
m. Lubin 109 

Lubin 845 

Rudna 1063 
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Obwód nr 123 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

123 58 polny dobra 5109 

Opis obwodu nr 123 – Od skrzyżowania dróg nr 101171D i 1208D w m. Mleczno, drogą nr 1208D 

w kierunku wschodnim przez m. Toszowice, m. Tymowa Kolonia do skrzyżowania przed 

m. Tymowa. Następnie drogą polno-leśną w kierunku południowym do m. Dąbrowa Środkowa. 

Następnie drogą nr 1221D w kierunku wschodnim do m. Dąbrowa Dolna, dalej w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim 

przez m. Siedlce do skrzyżowania z droga nr 3 w m. Lubin. Dalej drogą nr 3  w kierunku północnym 

do skrzyżowania z drogą nr 323 i drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez m. Małomice do 

skrzyżowania z drogą nr 101171D w m. Mleczno, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

123 4760 lubiński 4760 

m. Lubin 417 

Rudna 929 

Lubin 3043 

Ścinawa 371 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

123 1722 

m. Lubin 31 

34 
Rudna 478 

Lubin 992 

Ścinawa 221 
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Obwód nr 124 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

124 59 polny średnia 4908 

Opis obwodu nr 124 – Od m. Wądroże drogą nr 1207D w kierunku południowo-wschodnim do 

skrzyżowania w m. Dziesław i dalej drogą nr 103014D w kierunku południowo-wschodnim do 

m. Przychowa. Dalej ciekiem wodnym Przychowska Struga w kierunku wschodnim do rzeki Odra. 

Następnie rzeką Odra w kierunku południowym do drogi nr 36 w m. Ścinawa. Drogą krajową nr 36 

w kierunku północno-zachodnim, następnie drogą nr 1237D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr 292 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do przejazdu kolejowego. Dalej drogą nr 36 

w kierunku zachodnim przez m. Turów do skrzyżowania z drogą nr 1221D i drogą tą przez 

m. Dąbrowa Dolna, m. Dąbrowa Środkowa. Następnie drogą polno-leśną w kierunku północno – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1208D. Drogą nr 1208D w kierunku północno-zachodnim 

przez m. Tymowa Kolonia do skrzyżowania z drogą biegnącą z m. Wądroże i drogą tą w kierunku 

północno-wschodnim do m. Wądroże, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

124 4598 lubiński 4598 
Rudna 199 

Ścinawa 4399 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

124 422 Ścinawa 422 9 
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Obwód nr 125 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

125 85 leśny dobra 4488 

Opis obwodu nr 125 – Od m. Chocianów drogą nr 1176D w kierunku północno-wschodnim, 

następnie drogą nr 1219D przez m. Trzmielów, m. Szklary Dolne. Dalej drogą w kierunku 

południowym do skrzyżowania przy oddziale leśnym nr 324 i dalej drogą w kierunku południowo – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1137D. Następnie drogą tą w kierunku zachodnim przez 

m. Trzebnice, m. Chocianowiec i dalej drogą polną do skrzyżowania z torem kolejowym. Następnie 

torem kolejowym w kierunku północnym do m. Chocianów, tj. do punktu wyjścia.   

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

125 4304 polkowicki 4304 Chocianów 4304 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

125 1997 Chocianów 1997 45 
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Obwód nr 126 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

126 86 polny średni 4283 

Opis obwodu nr 126 – Od m. Jędrzychów drogą nr 1138D w kierunku wschodnim do m. Szklary 

Górne. Następnie drogą nr 1219D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą polną i drogą tą 

w kierunku południowo-wschodnim przez m. Obora Dolna do m. Obora. Następnie drogą w kierunku 

południowo-zachodnim na odcinku 200m, dalej drogą w kierunku zachodnim wzdłuż oddziału leśnego 

nr 195. Dalej drogą tą do skrzyżowania z drogą przy oddziale leśnym nr 10 i drogą tą po wschodniej 

granicy tego oddziału i dalej przez m. Krzeczyn Mały. Z m. Krzeczyn Mały ciekiem wodnym 

w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 1234D. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim 

przez m. Górzyca, m. Ogrodzisko, m. Żabice do skrzyżowania z drogą nr 335. Dalej droga tą 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 1137D. Następnie drogą polną w kierunku 

północnym do m. Szklary Dolne. Następnie drogą polną w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą polną, następnie drogą tą w kierunku wschodnim m. Jędrzychów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

126 3991 
polkowicki 2861 

Chocianów 2693 

Polkowice 168 

lubiński 1130 Lubin 1130 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

126 1208 

Chocianów 736 

28 Polkowice 20 

Lubin 452 
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Obwód nr 127 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

127 87 polny bardzo słaba 4673 

Opis obwodu nr 127 – Od m. Obora drogą w kierunku północno-wschodnim do  toru kolejowego. 

Torem tym w kierunku wschodnim na odcinku 350m, następnie drogą w kierunku północnym, 

zachodnim, północnym do drogi krajowej nr 3. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do 

m. Lubin. Następnie drogą nr 36 do skrzyżowania z drogą nr 1229D i drogą tą w kierunku zachodnim 

do m. Osiek, dalej drogą nr 103047D do m. Chróstnik. Na skrzyżowaniu drogą nr 1235D w kierunku 

zachodnim i dalej drogą tą w kierunku północnym do m. Krzeczyn Wielki. Dalej drogą nr 1234D 

w kierunku zachodnim do cieku wodnego i dalej ciekiem tym w kierunku północnym do m. Krzeczyn 

Mały. Następnie drogą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą przy północno-wschodnim 

narożniku oddziału leśnego nr 10 i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do m. Obora, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

127 3018 

polkowicki 1 Chocianów 1 

lubiński 3017 
m. Lubin 1048 

Lubin 1969 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

127 397 

Chocianów 1 

9 m. Lubin 192 

Lubin 204 
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Obwód nr 128 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

128 88 polny dobra 6059 

Opis obwodu nr 128 – Od m. Lubin, drogą nr 36 w kierunku wschodnim przez m. Siedlce do 

skrzyżowania z drogą polną przy oddziale leśnym nr 231. Drogą tą w kierunku południowo – 

wschodnim do m. Ręszów. Dalej drogą nr 1222D w kierunku wschodnim na odcinku 450m, następnie 

drogą polną w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Niemstów. Drogą 

tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Redlice. Następnie drogą 

w kierunku południowym przez m. Redlice do m. Gromadzyń. Dalej drogą w kierunku południowo – 

zachodnim do m. Gogołowice, następnie drogą nr 103050D w kierunku północno-zachodnim do 

m. Miłoradzice. Dalej drogą nr 103041D w kierunku północno-zachodnim przez m. Pieszków, 

m. Osiek. Następnie drogą nr 36 do m. Lubin, tj. do punktu wyjścia. 

4) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

128 5569 

legnicki 32 Prochowice 32 

lubiński 5537 

m. Lubin 160 

Lubin 4664 

Ścinawa 713 

5) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

128 1036 

m. Lubin 22 

17 Lubin 914 

Ścinawa 100 
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Obwód nr 129 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

129 89 polny średnia 5205 

Opis obwodu nr 129 – Od m. Ścinawa drogą nr 36 w kierunku południowo-wschodnim do rzeki 

Odra, dalej rzeką w kierunku południowym do cieku wodnego przy oddziale leśnym nr 62 i ciekiem 

tym w kierunku południowo-zachodnim, następnie drogą nr 1239D w kierunku północno-zachodnim 

przez m. Grzybów do skrzyżowania z drogą nr 372. Drogą tą w kierunku północnym do m. Zaborów. 

Dalej drogą nr 1223D w kierunku zachodnim przez m. Parszowice do m. Niemstów. Następnie drogą 

w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą prowadzącą z m. Ręszów. Drogą tą 

w kierunku północnym do m. Ręszów, dalej drogą nr 1222D w kierunku zachodnim na odcinku 450m, 

następnie drogą polną w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 36. 

Drogą tą przez m. Turów do m. Ścinawa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu  owieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa wart. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

129 4793 lubiński 4793 
Lubin 102 

Ścinawa 4691 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

129 644 
Lubin 28 

12 
Ścinawa 616 
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Obwód nr 130 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

130 123, 124 leśny bardzo dobra 9491 

Opis obwodu nr 130 – Od m. Ogrodzisko drogą nr 1234D w kierunku wschodnim przez m. Gorzyca 

do skrzyżowania z drogą nr 1235D i drogą tą kierunku południowym i wschodnim do m. Chróstnik. 

Dalej drogą nr 3 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 1227D w m. Kochlice. Drogą 

tą w kierunku północno-zachodnim przez m. Głuchowice, m. Wiercień do m. Bukowna. Dalej drogą 

w kierunku południowym wzdłuż brzegu zbiornika wodnego do m. Niedźwiedzice. Dalej drogą leśną 

w kierunku północnym biegnącą przy zbiorniku wodnym do tamy spiętrzającej wodę na cieku 

wodnym Karkoszka. Od tamy rowem w kierunku północnym do rzeki Czarna Woda i dalej rzeką tą 

w kierunku północno-zachodnim przez m. Jaroszówka do mostu na rzece Czarna Woda przez który 

przechodzi droga z m. Zamienice do m. Michałów. Dalej rowem przy moście w kierunku wschodnim, 

następnie ciekiem wodnym Stawiska w kierunku północnym do rozwidlenia cieku, stąd lewą odnogą 

do drogi polnej biegnącej przez m. Michałów (tuż przed transformatorem), drogą tą w kierunku 

północnym. Dalej drogą nr 1154D w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 335 i drogą tą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 1234D w m. Żabice, dalej drogą 

tą w kierunku wschodnim do m. Ogrodzisko, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu  owieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa wart. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

130 8969 

polkowicki 2037 Chocianów 2037 

legnicki 944 
Chojnów 861 

Miłkowice 83 

lubiński 5988 
m. Lubin 87 

Lubin 5901 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

130 5652 

Chocianów 1320 

60 
Chojnów 499 

Miłkowice 57 

Lubin 3776 
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Obwód nr 131 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

131 125 leśny średnia 5333 

Opis obwodu nr 131 – Od skrzyżowania dróg nr 3 i nr 103047D w m. Chróstnik, drogą nr 103047D 

w kierunku wschodnim do m. Osiek. Dalej drogą nr 1229D do skrzyżowania z drogą nr 36 i drogą tą 

na odcinku 250m w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą polną. Drogą tą 

w kierunku południowym do m. Pieszków, następie drogą nr 103041D do m. Miłoradzice. Następnie 

drogą polną w kierunku południowo-zachodnim do m. Miłogostowice. Dalej drogą nr 2197D 

w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1250D i drogą tą w kierunku południowym na 

odcinku 220m. Następnie drogą polną w kierunku zachodnim do granicy pomiędzy oddziałami nr 269 

i 270. Dalej drogą polną w kierunku północno-zachodnim zgodnie z granicą gminy Kochlice. Dalej 

drogą krajową nr 3 w kierunku północnym przez m. Karczowiska do m. Chróstnik, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

131 4912 
legnicki 295 Kunice 295 

lubiński 4617 Lubin 4617 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

131 2329 
Kunice 214 

44 
Lubin 2115 
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Obwód nr 132 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

132 126 leśny bardzo dobra 5745 

Opis obwodu nr 132 – Od m. Miłoradzice drogą nr 103050D w kierunku wschodnim do 

m. Gogołowice. Dalej drogą w kierunku północno-wschodnim do m. Gromadzyń, z m. Gromadzyń 

drogą do skrzyżowania z torem kolejowym. Następnie torem tym w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 1244D i drogą tą w kierunku południowym do m. Prochowice. Następnie 

drogą w kierunku zachodnim na odcinku 400m, dalej drogą nr 94 w kierunku południowo-zachodnim 

przez m. Golanka Dolna, m. Golanka Górna, m. Spalona do skrzyżowania z drogą nr 2197D. Drogą tą 

w kierunku północnym do m. Bieniowice. Następnie na skrzyżowaniu z drogą nr 2180D, drogą tą 

w kierunku północno-wschodnim, na skrzyżowaniu przed oddziałem leśnym nr 204 drogą polną 

w kierunku północno-wschodnim. Następnie drogą nr 104628D w kierunku zachodnim do 

m. Miłogostowice, na skrzyżowaniu z drogą leśną, drogą tą w kierunku północno-wschodnim do drogi 

nr 1233D, która prowadzi do m. Miłoradzice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

132 5295 
legnicki 3575 

Kunice 1654 

Prochowice 1921 

lubiński 1720 Lubin 1720 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

132 2406 

Kunice 598 

42 Prochowice 683 

Lubin 1125 
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Obwód nr 133 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

133 90 polny dobra 3513 

Opis obwodu nr 133 – Od m. Parszowice drogą nr 1223D w kierunku wschodnim do m. Zaborów, 

następnie drogą nr 372 w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1239D i drogą 

tą w kierunku południowo-wschodnim przez m. Grzybów do wału przeciwpowodziowego przy rzece 

Odra. Następnie do śluzy w kierunku wschodnim ciekiem wodnym do rzeki Odry i rzeką tą 

w kierunku południowym do drogi nr 1240D. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do 

skrzyżowania z drogą polną przechodzącą przez oddział leśny nr 70 i prowadzącą do m. Jurcz. 

Następnie drogą nr 372 w kierunku północnym do przecięcia się z ciekiem wodnym „Jastrzębia” 

i ciekiem tym w kierunku zachodnim do skrzyżowania  z drogą prowadzącą z m. Gromadzyń. Drogą 

tą w kierunku północnym przez m. Gromadzyń, m. Redlice, do skrzyżowania z drogą nr 1223D 

w m. Niemstów i drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do m. Parszowice, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

133 3401 

wołowski 1 Wołów 1 

legnicki 110 Prochowice 110 

lubiński 3290 
Lubin 50 

Ścinawa 3240 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

133 822 

Prochowice 10 

23 Lubin 6 

Ścinawa 806 
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Obwód nr 134 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

134 127 leśny bardzo dobra 5401 

Opis obwodu nr 134 – Od skrzyżowania drogi nr 372 z ciekiem wodnym „Jastrzębia” w m. Jurcz, 

drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1240D i drogą tą do rzeki 

Odra. Dalej rzeką w kierunku południowym do przecięcia z drogą nr 2191D i drogą tą w kierunku 

zachodnim, dalej drogą nr 2179D w kierunku północno-zachodnim do m. Kawice. Następnie drogą 

krajową nr 94 w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą przed oddziałem leśnym 

nr 267 i drogą tą do m. Motyczyn. W m. Motyczyn drogą w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą nr 104572D i drogą tą w kierunku zachodnim do m. Golanka Dolna. Następnie drogą nr 94 

w kierunku północno-wschodnim do m. Prochowice. Dalej drogą nr 1244D w kierunku północnym do 

skrzyżowania z torem kolejowym. Torem tym w kierunku północnym do przecięcia się z ciekiem 

wodnym „Jastrzębia” i ciekiem tym do m. Jurcz, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

134 4894 

wołowski 22 Wołów 22 

średzki 1 Malczyce 1 

legnicki 4328 Prochowice 4328 

lubiński 543 Ścinawa 543 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

134 2430 

Wołów 15 

45 Prochowice 2054 

Ścinawa 361 
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Obwód nr 135 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

135 150 polny bardzo słaba 4491 

Opis obwodu nr 135 – Na północy od m. Osła drogą nr 2270D w kierunku południowo-wschodnim 

do m. Stary Łom, dalej drogą nr 2269D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą polną 

i drogą tą w kierunku wschodnim. Dalej drogą nr 2221D w kierunku południowym do drogi nr 2269D 

w m. Groble i drogą tą do skrzyżowania z drogą nr 2220D. Następnie drogą nr 2220D w kierunku 

wschodnim do m. Witków, gdzie dalej drogą nr 104295D w kierunku południowym przez 

m. Witkówek do skrzyżowania z drogą nr 94. Dalej drogą tą na odcinku 300m w kierunku 

wschodnim, następnie drogą nr 2268D w kierunku południowym i zachodnim przez m. Jadwisin, 

m. Radziechów do skrzyżowania z drogą nr 2632D. Dalej drogą w kierunku zachodnim, następnie 

drogą w kierunku północnym przez m. Okmiany do skrzyżowania z drogą nr 94. Dalej drogą tą 

w kierunku zachodnim przez m. Wilczy Las do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą nr 2286D. Dalej drogą 2286D w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą polną i drogą tą w kierunku wschodnim i północno – wschodnim do m. Osła, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

135 4182 

złotoryjski 883 Zagrodno 883 

bolesławiecki 846 
Gromadka 433 

Warta Bolesławiecka 413 

legnicki 2453 Chojnów 2453 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

135 628 

Zagrodno 76 

14 
Gromadka 199 

Warta Bolesławiecka 139 

Chojnów 214 
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Obwód nr 136 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

136 121 polny średnia 4132 

Opis obwodu nr 136 – Od m. Brzozy drogą w kierunku wschodnim i południowym do rzeki Czarna 

Woda i rzeką tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 104285D. Dalej 

drogą tą w kierunku południowym do m. Biała. Następnie drogą nr 104286D w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 335 i drogą tą do m. Chojnów.  Dalej torem kolejowym 

w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 i drogą tą w kierunku zachodnim. 

Następnie drogą nr 2220D w kierunku północno-zachodnim do m. Witków, dalej drogą nr 104209D 

w kierunku północnym do m. Czernikowice. Następnie drogą nr 104301D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 328 i drogą tą w kierunku północnym do m. Brzozy, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

136 3423 legnicki 3423 
Chojnów 3343 

m. Chojnów 80 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

136 504 Chojnów 504 12 
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Obwód nr 137 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

137 152 polny słaba 5664 

Opis obwodu nr 137 – Na północy od m. Witków drogą nr 2220D w kierunku południowo – 

wschodnim przez m. Jerzmanowice do skrzyżowania z drogą nr 94 i drogą tą do skrzyżowania z torem 

kolejowym w m. Chojnów. Dalej torem tym w kierunku południowym i dalej drogą nr 328 w kierunku 

południowym przez m. Brochocin do m. Łukaszów. Dalej drogą nr 104432D w kierunku zachodnim 

do m. Zagrodno. Następnie rzeką Skora w kierunku północnym do m. Modlikowice. Dalej drogą 

nr 2612D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2268D i drogą tą w kierunku północnym 

przez m. Jadwisin do skrzyżowania z drogą nr 94. Drogą tą w kierunku zachodnim na odcinku 300m, 

dalej drogą nr 104295D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2220D w m. Witków, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

137 5132 

złotoryjski 2913 Zagrodno 2913 

legnicki 2219 
m. Chojnów 26 

Chojnów 2193 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

137 330 

Zagrodno 129 

6 m. Chojnów 2 

Chojnów 199 
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Obwód nr 138 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

138 153 polny słaba 6685 

Opis obwodu nr 138 – Od m. Chojnów drogą nr 335 w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą 

nr 104286D i drogą tą w kierunku północnym do m. Biała. Dalej drogą w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 104285D i drogą tą w kierunku północnym do skrzyżowania z rzeką Czarna 

Woda. Rzeką tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z rowem prowadzącym do rzeki 

Karkoszka. Rowem tym w kierunku południowym do tamy spiętrzającej wodę na cieku wodnym 

Karkoszka, dalej drogą leśną w kierunku południowym wzdłuż zachodniego brzegu zbiornika 

wodnego. Dalej drogą w kierunku wschodnim i północnym do miejscowości Bukowna. Następnie 

drogą nr 1227D w kierunku wschodnim do rzeki Czarna Woda i dalej rzeką tą w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą 2194D. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2214 i drogą tą kierunku południowym do m. Miłkowice. Następnie drogą 

nr 2210D w kierunku południowo – zachodnim do m. Studnica. Dalej drogą w kierunku południowym 

i zachodnim do m. Pątnów. Dalej drogą nr 104304D w kierunku zachodnim do m. Pawlikowice. Dalej 

drogą nr 104281D w kierunku południowo-zachodnim do drogi nr A4. Następnie drogą tą w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z torem kolejowym i dalej torem tym w kierunku północnym do 

m. Chojnów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

138 5960 
legnicki 5824 

m. Chojnów 18 

Chojnów 5139 

Miłkowice 667 

lubiński 136 Lubin 136 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

138 180 

Chojnów 149 

3 Miłkowice 20 

Lubin 11 
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Obwód nr 139 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

139 156 polny średnia 5096 

Opis obwodu nr 139 – Od m. Wiercień drogą w kierunku południowo – wschodnim do 

m. Głuchowice. Następnie drogą nr 1227D w kierunku wschodnim do m. Kochlice. Dalej drogą nr 3 

w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 2233D i drogą tą przez m. Rzeszotary do 

skrzyżowania z torem kolejowym w m. Legnica. Następnie torem tym w kierunku północno – 

zachodnim do m. Miłkowice. Dalej drogą nr 2214D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą 

nr 2194D. Drogą tą w kierunku wschodnim do przecięcia się z rzeką Czarna Woda i rzeką tą 

w kierunku północno-zachodnim do m. Bukowna. Następnie drogą w kierunku wschodnim na odcinku 

450m i dalej drogą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 1227D i drogą tą do 

m. Wiercień tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

139 4538 

Legnica 268 Legnica 268 

legnicki 3821 
Chojnów 61 

Miłkowice 3760 

lubiński 449 Lubin 449 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

139 453 
Miłkowice 289 

9 
Lubin 164 
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Obwód nr 140 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

140 157 polny średnia 5291 

Opis obwodu nr 140 – Od skrzyżowania dróg nr 1227D i 3 w m. Kochlice, drogą nr 3 w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą leśną przed oddziałem leśnym nr 244 i drogą tą w kierunku 

południowo-wschodnim do m. Miłogostowice. Dalej drogą nr 1250D w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą nr 2197D. Dalej drogą nr 2197D w kierunku wschodnim, następnie drogą 

nr 104628D w kierunku wschodnim. Dalej drogą leśną po wschodniej granicy oddziału leśnego nr 163 

i drogą tą w kierunku południowym do m. Bieniowice. Dalej drogą nr 2197D do m. Szczytniki Małe 

do skrzyżowania z drogą nr 94 i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez m. Kunice, 

m. Piekary Wielkie do skrzyżowania z drogą nr 2233D w m. Legnica. Drogą nr 2233D w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 i drogą tą w kierunku północnym do m. Kochlice, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

140 4380 

Legnica 909 Legnica 909 

legnicki 3437 
Kunice 2384 

Miłkowice 1053 

lubiński 34 Lubin 34 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

140 1376 

Legnica 49 

26 
Kunice 767 

Miłkowice 527 

Lubin 33 
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Obwód nr 141 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

141 158 polny słaba 4436 

Opis obwodu nr 141 – Od m. Golanka Dolna drogą nr 104572D w kierunku południowo-wschodnim 

do skrzyżowania z drogą nr 2184D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Motyczyn, 

m. Szczedrzykowice-Stacja do m. Piotrówek. Dalej drogą nr 2196D w kierunku zachodnim do 

m. Rosochata, następnie drogą nr 2198D w kierunku południowo-zachodnim do m. Grzybiany. 

Z m. Grzybiany drogą nr 2178D w kierunku północno-zachodnim przez m. Ziemnice do m. Piekary 

Wielkie. W Piekarach Wielkich na skrzyżowaniu dróg nr 2178D i 2163D, drogą nr 2163D w kierunku 

północnym na odcinku 400m, dalej drogą nr 94 w kierunku północno – wschodnim przez m. Kunice, 

m. Spalona, m. Golanka Górna do m. Golanka Dolna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

141 3968 

Legnica 51 Legnica 51 

legnicki 3917 
Kunice 2673 

Prochowice 1244 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

141 358 
Kunice 27 

8 
Prochowice 331 
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Obwód nr 142 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

142 159 polny słaba 4412 

Opis obwodu nr 142 – Od m. Motyczyn drogą polną w kierunku wschodnim do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 94 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do m. Kawice. Dalej drogą 

nr 2179D w kierunku wschodnim, następnie na skrzyżowaniu przy oddziale leśnym nr 63A, granicą 

północną i zachodnią tego oddziału. Następnie drogą w kierunku południowym do skrzyżowania 

z ciekiem wodnym Bykówek i ciekiem tym w kierunku wschodnim do toru kolejowego. Następnie 

torem kolejowym w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 104711D 

w m. Lasowice. Drogą tą w kierunku wschodnim na odcinku 150m do skrzyżowania z drogą 

nr 104704D i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 104768D 

w m. Kwietno. Następnie drogą tą w kierunku zachodnim do przecięcia się z ciekiem wodnym 

Drążnik. Dalej drogą nr 104702D w kierunku zachodnim do m. Ruja. Następnie drogą nr 2196D do 

skrzyżowania z drogą biegnącą z m. Komorniki i drogą tą do m. Komorniki. Dalej drogą nr 2196D 

w kierunku północno-zachodnim do m. Piotrówek, w m. Piotrówek drogą nr 2184D w kierunku 

północnym przez m. Szczedrzykowice-Stacja do m. Motyczyn, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

142 4139 

średzki 68 Malczyce 68 

legnicki 4071 

Kunice 183 

Ruja 2101 

Prochowice 1787 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

142 478 

Malczyce 12 

11 Ruja 31 

Prochowice 435 
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Obwód nr 143 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

143 151 polny średnia 5609 

Opis obwodu nr 143 – Na północy od m. Garnczary drogą w kierunku północnym, dalej w kierunku 

wschodnim do m. Muszczyna. Następnie drogą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 2268D i drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez m. Radziechów do skrzyżowania z drogą 

nr 2612D. Drogą tą w kierunku południowym do m. Modlikowice, dalej rzeką Skora w kierunku 

południowym do m. Zagrodno. Dalej drogą nr 2612D w kierunku południowym do skrzyżowania 

z drogą nr 2625D i drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Grodziec. Następnie drogą nr 2626D 

i drogą nr 108632D do m. Sędzimirów. Dalej drogą nr 2278D w kierunku północno-zachodnim przez 

m. Raciborowice Górne do skrzyżowania z drogą nr 2290D. Dalej drogą tą w kierunku wschodnim do 

bramy cmentarza w m. Jurków, dalej wzdłuż linii energetycznej i położonej pod nią drogi leśnej do 

drogi dojazdowej do żwirowni „Jurków”. Następnie drogą w kierunku zachodnim na odcinku 300m 

i dalej drogą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 363. Drogą tą w kierunku północnym 

do skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Garnczary, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

143 5188 
złotoryjski 4263 

Zagrodno 4137 

Pielgrzymka 126 

bolesławiecki 925 Warta Bolesławiecka 925 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

143 1051 

Zagrodno 725 

19 Pielgrzymka 5 

Warta Bolesławiecka 321 
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Obwód nr 144 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

144 182 polny słaba 3560 

Opis obwodu nr 144 – Na północy od m. Sędzimirów drogą nr 108632D w kierunku wschodnim, 

dalej drogą nr 2626D i drogą nr 2625D do m. Grodziec. Dalej drogą nr 2625D do skrzyżowania 

z drogą nr 2612D w m. Zagrodno. Dalej drogą nr 2612D w kierunku południowym przez 

m. Uniejowice, m. Wojcieszyn do m. Pielgrzymka. Następnie drogą nr 2608D do toru kolejowego 

i torem tym w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2518D w m. Nowa Wieś Grodziska. 

Następnie drogą nr 2625D w kierunku zachodnim i północnym do m. Sędzimirów, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

144 3288 złotoryjski 3288 
Zagrodno 884 

Pielgrzymka 2404 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

144 422 
Zagrodno 138 

12 
Pielgrzymka 284 
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Obwód nr 145 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

145 184 polny średnia 4711 

Opis obwodu nr 145 – Na północy od m. Zagrodno drogą nr 363 oraz drogą nr 104432D w kierunku 

wschodnim do m. Łukaszów. Dalej drogą nr 328 w kierunku południowym na odcinku 300m do 

skrzyżowania z drogą polną i w dalszym ciągu drogą w kierunku południowo-wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2616D. Kolejno drogą tą w kierunku południowym przez m. Pyskowice do 

skrzyżowania z drogą nr 2037014 i drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania 

w m. Czartkowice. Następnie drogą nr 108492D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

nr 364 i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do toru kolejowego. Skąd drogami nr 363 i 328 

przez m. Złotoryja w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 108613D. 

Kolejno drogami: nr 108613D, nr 108611D, nr 364, nr 363 w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą nr 2624D. Drogami nr 2624D i nr 108568D w kierunku zachodnim do m. Wojcieszyn. Skąd 

drogą nr 2612D w kierunku północno-wschodnim przez m. Uniejowice do skrzyżowania z ciekiem 

wodnym „Skora” i ciekiem tym w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 363 

w m. Zagrodno, tj. w punkcie wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

145 4210 złotoryjski 4210 

Zagrodno 1662 

Pielgrzymka 348 

m. Złotoryja 82 

Złotoryja 2118 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

145 141 

Zagrodno 31 

3 
Pielgrzymka 36 

m. Złotoryja 2 

Złotoryja 72 
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Obwód nr 146 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

146 154 polny słaba 5847 

Opis obwodu nr 146 – Na północy od skrzyżowania dróg nr 328 i A4, drogą nr A4 w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 104281D i drogą tą do m. Pawlikowice. Dalej drogą 

nr 104304D w kierunku wschodnim przez m. Pątnów, następnie drogą w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą polną i drogą tą w kierunku północnym do m. Studnica. Dalej drogą nr 94 

w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą polną biegnącą z m. Lubiatów i tą drogą 

w kierunku południowo-zachodnim do m. Lubiatów, dalej drogą nr 2611D do skrzyżowania z drogą 

nr A4. Dalej drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 364 i drogą tą 

w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 108492D i drogą tą w kierunku 

północnym do m. Czartkowice. Dalej drogą nr 2037014 w kierunku zachodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 2616D i drogą tą w kierunku północnym do m. Pyskowice. Następnie drogą w kierunku 

północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 328 i drogą tą w kierunku północnym przez 

m. Łukaszów, m. Brochocin, do skrzyżowania z drogą nr A4, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

146 5550 

złotoryjski 4208 
Zagrodno 643 

Złotoryja 3565 

legnicki 1342 

Chojnów 997 

Krotoszyce 157 

Miłkowice 188 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

146 257 

Zagrodno 2 

4 
Złotoryja 187 

Chojnów 66 

Krotoszyce 2 
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Obwód nr 147 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

147 155 polny słaba 4773 

Opis obwodu nr 147 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2210D z torem kolejowym 

w m. Miłkowice, torem tym w kierunku południowo-wschodnim do m. Legnica. Dalej drogą 

nr 22332D w kierunku południowym, następnie drogą nr 107674D, drogą nr 107493D do drogi nr 364 

i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr A4. Dalej drogą 

tą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2611D. Dalej drogą tą w kierunku 

wschodnim przez m. Lubiatów, dalej drogą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 94 i drogą tą w kierunku zachodnim do m. Studnica. Następnie drogą nr 2210D w kierunku 

północno-wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Miłkowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

147 4042 

złotoryjski 744 Złotoryja 744 

Legnica 235 Legnica 235 

legnicki 3063 
Krotoszyce 1048 

Miłkowice 2015 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

147 415 

Złotoryja 46 

9 
Legnica 77 

Krotoszyce 221 

Miłkowice 71 
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Obwód nr 148 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

148 186 polny średnia 9285 

Opis obwodu nr 148 – Od skrzyżowania dróg nr 22332D i 94 w m. Legnica, drogą nr 94 w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym i dalej tym torem w kierunku południowym do 

m. Przybyłowice. Następnie drogą nr 2175D w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 110301D i drogą tą do skrzyżowania z drogą nr 2786D. Dalej drogą tą do ostatniej drogi 

polnej prowadzącej do linii brzegowej Zbiornika Słup. Następnie linią brzegową zbiornika w kierunku 

południowo-zachodnim do zapory w m. Słup. Następnie drogą nr 2786D kierunku południowo – 

zachodnim do m. Chroślice. Następnie drogą nr 363 w kierunku północno-zachodnim przez 

m. Sichów, m. Łaźniki do skrzyżowania z drogą polną i drogą tą w kierunku północnym do 

m. Rzymówka. Dalej drogą nr 2618D w kierunku wschodnim do m. Krotoszyce, następnie drogą 

nr 2190D w kierunku północnym do m. Wilczyce. Dalej drogą polną w kierunku północno-zachodnim 

do skrzyżowania z drogą nr 364 i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do m. Legnica. Dalej 

drogą nr 107493D w kierunku wschodnim, następnie drogą nr 107674D oraz 107714D w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania drogi nr 22332D z drogą nr 94, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

148 7247 

złotoryjski 289 Złotoryja 289 

Legnica 1007 Legnica 1007 

jaworski 948 Męcinka 948 

legnicki 5003 
Krotoszyce 4766 

Legnickie Pole 237 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

148 577 

Złotoryja 34 

6 

Legnica 212 

Męcinka 29 

Krotoszyce 301 

Legnickie Pole 1 
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Obwód nr 149 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

149 187 polny słaba 6170 

Opis obwodu nr 149 – Od skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 94 w m. Legnica i drogą nr 94 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2163D, drogą tą w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 2178D. Następnie drogą nr 2178D w kierunku południowo-wschodnim do 

m. Ziemnice. Dalej drogą na południe do m. Koskowice, następnie drogą nr 2186D w kierunku 

południowo – wschodnim przez m. Księginice, m. Mikołajowice. Dalej drogą tą w kierunku 

południowo – zachodnim przez m. Pawłowice Wielkie do skrzyżowania z drogą biegnącą z m. Barycz 

i drogą tą do m. Barycz. Dalej drogą nr 110658D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą 

nr 2188D i drogą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2176D. Następnie drogą 

nr 2176D w kierunku południowym na odcinku 240m do skrzyżowania z drogą polną i drogą tą 

w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 107436. Drogą tą w kierunku północnym przez 

m. Czarnków do skrzyżowania z drogą polną. Drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Mąkolice do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 3 i drogą tą w kierunku południowym do m. Małuszów. Następnie 

drogą nr 2175D w kierunku północno-zachodnim  do skrzyżowania z torem kolejowym i torem tym 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 94 w m. Legnica, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

149 5354 

Legnica 109 Legnica 109 

jaworski 371 

Męcinka 146 

Mściwojów 127 

Wądroże Wielkie 98 

legnicki 4874 
Kunice 85 

Legnickie Pole 4789 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

149 127 

Mściwojów 7 

2 Wądroże Wielkie 2 

Legnickie Pole 118 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 300 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 301 – Poz. 653



Obwód nr 150 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

150 188 polny bardzo słaba 6606 

Opis obwodu nr 150 – Od m. Ziemnice drogą nr 2178D w kierunku południowo-wschodnim do 

m. Grzybiany, dalej drogą nr 2198D w kierunku północno-wschodnim do m. Rosochata. Następnie 

drogą nr 2196D w kierunku południowo-wschodnim przez m. Piotrówek, m. Komorniki do m. Ruja. 

Następnie torem kolejowym w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr A4 

i drogą tą w kierunku zachodnim. Na skrzyżowaniu z drogą nr 2186D, drogą tą w kierunku północno – 

zachodnim przez m. Księginice do m. Koskowice. Dalej drogą w kierunku do m. Ziemnice, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

150 6163 

jaworski 611 Wądroże Wielkie 611 

legnicki 5552 

Kunice 992 

Legnickie Pole 2081 

Ruja 2479 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

150 165 

Wądroże Wielkie 11 

3 
Kunice 1 

Legnickie Pole 62 

Ruja 91 
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Obwód nr 151 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

151 189 polny słaba 4545 

Opis obwodu nr 151 – Od skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 104702D w m. Ruja, drogą tą 

w kierunku wschodnim, następnie drogą nr 104768D do m. Kwietno. Dalej drogą nr 345 w kierunku 

południowo-wschodnim przez m. Dębice, m. Chełm, m. Budziszów Wielki do skrzyżowania z drogą 

nr A4. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z torem kolejowym. Dalej torem 

tym w kierunku północno-wschodnim do m. Ruja, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

151 4314 

średzki 728 Malczyce 728 

jaworski 1548 Wądroże Wielkie 1548 

legnicki 2038 Ruja 2038 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

151 151 

Malczyce 76 

3 Wądroże Wielkie 16 

Ruja 59 
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Obwód nr 152 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

152 181 polny średnia 5105 

Opis obwodu nr 152 – Na północy od stacji kolejowej w m. Nowa Wieś Grodziska torem kolejowym 

w kierunku południowo-wschodnim do m. Pielgrzymka. Dalej drogą nr 2608D w kierunku 

południowym przez m. Proboszczów do skrzyżowania z drogą nr 108660D. Dalej drogą tą w kierunku 

południowo-zachodnim, następnie drogą nr 110175D, dalej drogą nr 110171D przez m. Bełczyna. 

Dalej drogą nr 2509D w kierunku północno-zachodnim do m. Radomiłowice. Następnie drogą 

nr 108743D w kierunku północnym, dalej drogą leśną w kierunku północnym do m. Dłużec. 

Następnie drogą nr 2613D w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 108651D i drogą tą 

w kierunku północnym, dalej drogą polną w kierunku północnym do skrzyżowania przy oddziale 

leśnym nr 213. Następnie drogą w kierunku zachodnim do m. Pieszków. Dalej drogą nr 2532D 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą polną i drogą tą w kierunku północno – wschodnim 

przez m. Bielanka do toru kolejowego w m. Nowa Wieś Grodziska, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

152 4780 

złotoryjski 3494 Pielgrzymka 3494 

lwówecki 1286 
Lwówek Śląski 1117 

Wleń 169 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

152 1671 

Pielgrzymka 1183 

33 Lwówek Śląski 481 

Wleń 7 
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Obwód nr 153 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

153 183 polny bardzo dobra 3455 

Opis obwodu nr 153 – Na północy od m. Wojcieszyn drogą w kierunku wschodnim do drogi 

nr 108568D i drogą tą w kierunku wschodnim do drogi nr 2624D. Drogą tą do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 363 w m. Złotoryja i drogą tą w kierunku południowym. Dalej drogą nr 108611D do 

skrzyżowania z drogą nr 108613D i drogą tą do skrzyżowania z drogą nr 328. Drogą nr 328 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2610D i drogą tą w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 2620D. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do m. Wilków, dalej 

drogą nr 2623D przez m. Sępów do skrzyżowania z drogą nr 328. Drogą tą w kierunku południowym 

przez m. Nowa Ziemia, m. Krzeniów do skrzyżowania z drogą nr 2609D. Dalej drogą tą w kierunku 

północno-zachodnim do m. Jastrzębnik, następnie drogą nr 2609D w kierunku północno-zachodnim 

do skrzyżowania z drogą nr 2608D i drogą tą do m. Pielgrzymka. Następnie drogą nr 2612D 

w kierunku północnym do m. Wojcieszyn, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

153 3015 złotoryjski 3015 

Pielgrzymka 1044 

m. Złotoryja 203 

Świerzawa 228 

Złotoryja 1540 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

153 759 

Pielgrzymka 215 

22 
m. Złotoryja 44 

Świerzawa 39 

Złotoryja 461 
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Obwód nr 154 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

154 185 polny bardzo dobra 5855 

Opis obwodu nr 154 – Na północy od m. Złotoryja drogą nr 363 w kierunku wschodnim, dalej drogą 

nr 364 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą polną i drogą tą w kierunku 

południowym do m. Wilczyce. Dalej drogą nr 2190D w kierunku południowo-zachodnim przez 

m. Krotoszyce do skrzyżowania z drogą nr 2618D i drogą tą w kierunku zachodnim do m. Rzymówka. 

Dalej drogą nr 2037008 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą polną i dalej drogą tą 

w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 363 i drogą tą w kierunku wschodnim do 

m. Łaźniki. Następnie drogą nr 363 w kierunku południowo-wschodnim do m. Sichów. Dalej drogą 

nr 110303D w kierunku zachodnim i dalej drogą nr 2811D w kierunku południowym do 

m. Stanisławów. Dalej drogą w kierunku północno-zachodnim do m. Leszczyna. Następnie drogą 

nr 108500D w kierunku północno-zachodnim, dalej drogą nr 108515D w kierunku północnym. Dalej 

drogą nr 2621D w kierunku zachodnim przez m. Wilków Osiedle do m. Wilków. Następnie drogą 

nr 2623D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2620D i drogą tą w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2610D i drogą tą w kierunku północnym do m. Złotoryja. 

Dalej do skrzyżowania z drogą nr 328 i drogą tą do skrzyżowania z drogą nr 363, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

154 5382 

złotoryjski 4373 
m. Złotoryja 312 

Złotoryja 4061 

jaworski 637 Męcinka 637 

legnicki 372 Krotoszyce 372 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

154 1064 

m. Złotoryja 10 

18 
Złotoryja 725 

Męcinka 306 

Krotoszyce 23 
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Obwód nr 155 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

155 215 polny bardzo słaba 3570 

Opis obwodu nr 155 – Od m. Przybyłowice drogą nr 2175D w kierunku południowo-wschodnim do 

m. Małuszów, dalej drogą nr 3 w kierunku północnym do m. Mąkolice. Następnie drogą w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z drogą polną i drogą tą w kierunku południowym przez m. Czarnków do 

skrzyżowania z drogą polną, drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2176D. 

Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez m. Godziszowa do m. Jawor. W m. Jawor do 

skrzyżowania z drogą nr 2842D i drogą tą w kierunku zachodnim, dalej drogą nr 3 i drogą nr 363 do 

skrzyżowania z rzeką Nysa Szalona. Dalej rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do zbiornika Słup 

i dalej zachodnim oraz północnym brzegiem zbiornika Słup do drogi polnej przed oddziałem leśnym 

nr 58, prowadzącej do drogi nr 2786D. Drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 110301D, drogą tą w kierunku północno-wschodnim do m. Przybyłowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

155 3146 

jaworski 2928 

Jawor 815 

Męcinka 1589 

Mściwojów 524 

legnicki 218 
Krotoszyce 11 

Legnickie Pole 207 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

155 54 

Męcinka 32 

2 Mściwojów 15 

Legnickie Pole 7 
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Obwód nr 156 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

156 216 polny bardzo słaba 3722 

Opis obwodu nr 156 – Od m. Godziszowa drogą nr 2176D w kierunku północno-wschodnim do 

m. Ogonowice. Następnie drogą nr 2188D w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 110658D i drogą tą do m. Barycz. Z m. Barycz drogą polną do skrzyżowania z drogą 

nr 2186 i drogą tą w kierunku północnym przez m. Pawłowice Wielkie do skrzyżowania z drogą 

nr 2187D. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do m. Mierczyce. Następnie drogą nr 2800D 

w kierunku południowo-zachodnim do m. Skała. Dalej drogą nr 107372D w kierunku południowo-

wschodnim do m. Marcinowice. Następnie drogą nr 363 w kierunku zachodnim przez m. Luboradz do 

m. Jawor. Następnie do toru kolejowego i torem tym do skrzyżowania z drogą nr 2176D i drogą tą 

w kierunku północnym przez m. Godziszowa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

156 3419 
jaworski 3357 

Jawor 251 

Mściwojów 2442 

Wądroże Wielkie 664 

legnicki 62 Legnickie Pole 62 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

156 43 
Mściwojów 26 

1 
Wądroże Wielkie 17 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 314 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 315 – Poz. 653



Obwód nr 157 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

157 218 polny średnia 5243 

Opis obwodu nr 157 – Od m. Mikołajowice drogą nr 2186D w kierunku północno-zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr A4 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 345. Drogą nr 345 w kierunku południowym przez m. Bielany do skrzyżowania z drogą nr 363 

i drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Jenków do m. Marcinowice. Następnie drogą nr 107372D 

w kierunku północno-zachodnim do m. Skała, dalej drogą nr 2800D w kierunku północno-wschodnim 

do m. Mierczyce. Z m. Mierczyce drogą nr 2187D w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 2186D przy m. Pawłowice Wielkie. Dalej drogą tą w kierunku północnym do 

m. Mikołajowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

157 4915 

średzki 90 Udanin 90 

jaworski 4368 
Mściwojów 151 

Wądroże Wielkie 4217 

legnicki 457 Legnickie Pole 457 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

157 269 Wądroże Wielkie 269 5 
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Obwód nr 158 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

158 209 polny bardzo dobra 5006 

Opis obwodu nr 158 – Na północy od m. Bełczyna drogą nr 110171D w kierunku wschodnim, dalej 

drogą nr 110175D i 108660D w kierunku północno-wschodnim do m. Proboszczów. Dalej drogą 

nr 2608D w kierunku południowo-wschodnim przez m. Sokołowiec do m. Sędziszowa. Następnie 

drogą nr 328 do skrzyżowania z drogą nr 2605D i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez 

m. Lubiechowa do skrzyżowania z drogą nr 2751D. Dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim 

przez m. Chrośnica, m. Janówek do skrzyżowania z drogą nr 2508D. Dalej drogą tą w kierunku 

północno – wschodnim do m. Rząśnik. Dalej drogą nr 2509D w kierunku zachodnim i północno – 

zachodnim do m. Bełczyna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

158 4726 

złotoryjski 4050 
Pielgrzymka 412 

Świerzawa 3638 

jeleniogórski 546 Jeżów Sudecki 546 

lwówecki 130 Wleń 130 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

158 1605 

Pielgrzymka 89 

32 
Świerzawa 1243 

Jeżów Sudecki 235 

Wleń 38 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 318 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 319 – Poz. 653



Obwód nr 159 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

159 210 polny bardzo dobra 3136 

Opis obwodu nr 159 – Na północy od m. Jastrzębnik drogą nr 2609D w kierunku południowo – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 328 i drogą tą w kierunku południowym przez m. Nowy 

Kościół do m. Sędziszowa. Następnie drogą nr 2508D w kierunku północno – zachodnim przez 

m. Sokołowiec, m. Proboszczów do skrzyżowania z drogą nr 2609D w m. Pielgrzymka. Dalej drogą 

nr 2609D w kierunku południowo-wschodnim do m. Jastrzębnik, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

159 2863 złotoryjski 2863 
Pielgrzymka 1307 

Świerzawa 1556 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

159 405 
Pielgrzymka 102 

13 
Świerzawa 303 
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Obwód nr 160 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

160 211 polny bardzo dobra 5026 

Opis obwodu nr 160 – Na północy od m. Sępów drogą nr 2623D w kierunku wschodnim do 

m. Wilków, dalej drogą nr 2610D w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą przy 

oddziale leśnym nr 81. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 2602D i drogą tą w kierunku wschodnim do m. Kondratów. Następnie drogą nr 2604D w kierunku 

południowo-zachodnim przez m. Rzeszówek do skrzyżowania z drogą nr 328 w m. Świerzawa. Dalej 

drogą tą w kierunku północnym przez m. Nowy Kościół, m. Krzeniów, m. Nowa Ziemia do 

skrzyżowania z drogą nr 2623D i drogą tą w kierunku wschodnim do m. Sępów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

160 4617 
złotoryjski 4044 

Świerzawa 3203 

Złotoryja 841 

jaworski 573 Męcinka 573 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

160 1975 

Świerzawa 1389 

39 Złotoryja 280 

Męcinka 306 
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Obwód nr 161 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

161 212 leśny bardzo dobra 4401 

Opis obwodu nr 161 – Na północy w m. Wilków, drogą nr 2621D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 108515D i drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania 

w m. Leszczyna. Następnie drogą nr 108500D, dalej drogą polną w kierunku południowo-wschodnim 

do m. Stanisławów. Dalej drogą nr 110322D w kierunku południowym do m. Pomocne. Następnie 

drogą nr 2610D w kierunku wschodnim i południowym do skrzyżowania z drogą nr 365 i drogą tą 

w kierunku zachodnim przez m. Muchów, m. Stara Kraśnica. Dalej drogą nr 328 do skrzyżowania 

z drogą nr 2604D i drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez m. Rzeszówek do skrzyżowania 

z drogą nr 2602D w m. Kondratów. Następnie drogą tą w kierunku północno-zachodnim do 

skrzyżowania z drogą polną i dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 2610D. Dalej drogą nr 2610D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2621D 

w m. Wilków, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

161 4101 
złotoryjski 1420 

Świerzawa 865 

Złotoryja 555 

jaworski 2681 Męcinka 2681 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

161 1888 

Świerzawa 365 

43 Złotoryja 422 

Męcinka 1101 
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Obwód nr 162 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

162 213 leśny bardzo dobra 10257 

Opis obwodu nr 162 – Na północy od m. Sichów, drogą nr 363 w kierunku wschodnim przez 

m. Chroślice do skrzyżowania z drogą nr 2809S i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do 

m. Męcinka. Dalej drogą polną w kierunku południowym do m. Chełmiec. Następnie drogą nr 365 

w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą polną i drogą tą w kierunku południowo 

– wschodnim do m. Myślibórz. Następnie drogą nr 2822D w kierunku wschodnim na odcinku 300m, 

dalej drogą polną w kierunku południowym do m. Paszowice. Dalej drogą nr 2819D w kierunku 

południowym przez m. Kłonice do skrzyżowania z drogą polną przy oddziale leśnym nr 299. Drogą tą 

w kierunku południowym do m. Sokola. Dalej drogą nr 2815D w kierunku zachodnim przez 

m. Kwietniki, m. Pogwizdów, m. Jastrowiec do skrzyżowania w m. Lipa. Następnie drogą nr 2814D 

w kierunku wschodnim na odcinku 500m, dalej drogą polną w kierunku północno-zachodnim przez 

m. Muchówek do skrzyżowania z drogą nr 365. Dalej drogą tą w kierunku wschodnim przez 

m. Muchów do skrzyżowania z drogą nr 2610D. Drogą tą w kierunku północnym i zachodnim do 

m. Pomocne, następnie drogą nr 110322D w kierunku północnym do m. Stanisławów. Dalej 

drogą nr 2811D w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 110303D w m. Sichów, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

162 9710 

złotoryjski 116 Świerzawa 116 

jaworski 9594 

Męcinka 4849 

Bolków 456 

Paszowice 4289 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

162 5763 

Świerzawa 86 

56 
Męcinka 2972 

Bolków 114 

Paszowice 2591 
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Obwód nr 163 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

163 214 polny średnia 4227 

Opis obwodu nr 163 – Od m. Słup drogą nr 2786D w kierunku wschodnim do Zbiornika Słup i dalej 

zachodnim brzegiem tego zbiornika w kierunku południowym do rzeki Nysa Szalona. Dalej rzeką tą 

w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia się z drogą nr 363 w m. Jawor. Dalej drogą 

w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3 i drogą tą w kierunku południowym 

do skrzyżowania z rzeką Nysa Szalona i rzeką tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

nr 2802D w m. Zębowice. Dalej droga tą w kierunku południowo-zachodnim do m. Paszowice. Dalej 

drogą nr 502 do skrzyżowania z drogą polną i drogą tą w kierunku północnym do m. Myślibórz. Dalej 

drogą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 365 i drogą tą do m. Chełmiec. Następnie 

drogą w kierunku północnym do m. Męcinka. Następnie drogą nr 2809D do skrzyżowania z drogą 

nr 363 i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2786D i drogą tą do 

m. Słup, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

163 3749 jaworski 3749 

Jawor 104 

Męcinka 2606 

Paszowice 1040 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

163 96 Męcinka 96 2 
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Obwód nr 164 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

164 243 polny słaba 6127 

Opis obwodu nr 164 – Od m. Zębowice drogą nr 2801D w kierunku wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 374 i drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą prowadzącą do 

m. Siekierzyce i drogą tą do m. Siekierzyce. Następnie drogą nr 110654D w kierunku południowym 

do skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Zimnik i drogą tą w kierunku wschodnim do m. Zimnik. 

Następnie drogą w kierunku południowym do rozwidlenia dróg i dalej drogą w kierunku 

południowym przez m. Kostrza do skrzyżowania z torem kolejowym. Następnie torem tym 

w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Świny i drogą tą 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2793D i drogą tą w kierunku północno-

wschodnim i północnym przez m. Celów do m. Wiadrów. Następnie drogą nr 110694D w kierunku – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr E65 i drogą tą w kierunku północnym przez m. Sokoła. Dalej 

drogą polną w kierunku północnym do m. Kłonice. Następnie drogą nr 2819D do m. Paszowice, dalej 

drogą nr 502 w kierunku wschodnim, dalej droga nr 2802D w kierunku północno-wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2794D w m. Zębowice, drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania 

z drogą nr 2801D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

164 5555 

jaworski 2428 
Paszowice 2268 

Mściwojów 160 

świdnicki 3127 
Dobromierz 2906 

Strzegom 221 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

164 455 

Dobromierz 370 

7 Strzegom 79 

Paszowice 6 
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Obwód nr 165 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

165 217 polny bardzo słaba 5036 

Opis obwodu nr 165 – Od skrzyżowania drogi nr 2176D z torem kolejowym w m. Jawor, torem tym 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 363 i drogą tą przez m. Luboradz, 

m. Marcinowice do skrzyżowania z drogą nr 2791D. Następnie drogą tą w kierunku południowym 

przez m. Pieszczanka do m. Goczałków Górny. Następnie drogą nr 2928D w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z torem kolejowym i torem tym w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 2792D. Dalej drogą tą w kierunku południowym i przez m. Rogoźnica. Następnie drogą w kierunku 

zachodnim przez m. Zimnik do skrzyżowania z drogą nr 110654D i drogą tą w kierunku północnym 

przez m. Siekierzyce do skrzyżowania z drogą nr 374 i drogą tą w kierunku północno-zachodnim. 

Następnie drogą nr 2801D w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2794D 

w m. Zębowice i drogą tą w kierunku północnym. Dalej drogą nr 2802D na odcinku 80m w kierunku 

południowo-zachodnim do przecięcia się z rzeką Nysa Szalona i rzeką tą w kierunku północno – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 w m. Jawor. Drogą tą do skrzyżowania z drogą 

nr 2842D i drogą tą w kierunku wschodnim do drogi nr 2176D i drogą tą w kierunku północnym do 

skrzyżowania z torem kolejowym, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

165 4524 

średzki 477 Udanin 477 

jaworski 3517 
Paszowice 257 

Mściwojów 3260 

świdnicki 530 Strzegom 530 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

165 288 

Udanin 91 

6 Mściwojów 137 

Strzegom 60 
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Obwód nr 166 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

166 239 polny bardzo dobra 4941 

Opis obwodu nr 166 – Na północy od m. Świerzawa drogą nr 328 w kierunku południowo – 

wschodnim przez m. Stara Kraśnica, m. Wojcieszów Dolny do m. Wojcieszów. Dalej drogą 

nr 112473D w kierunku zachodnim, następnie drogą leśna do drogi nr 2749D i drogą tą w kierunku 

południowym do m. Komarno. Dalej drogą w kierunku północno-zachodnim do m. Dziwiszów. 

Następnie drogą nr 365 w kierunku północnym przez m. Kapela do skrzyżowania z drogą nr 2605D. 

Drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez m. Lubiechowa do skrzyżowania z drogą nr 328 

w m. Świerzawa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

166 4533 

złotoryjski 3806 
Wojcieszów 950 

Świerzawa 2856 

jeleniogórski 727 
Jeżów Sudecki 338 

Janowice Wielkie 389 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

166 1451 

Wojcieszów 404 

30 
Świerzawa 825 

Jeżów Sudecki 102 

Janowice Wielkie 120 
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Obwód nr 167 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

167 240 polny bardzo dobra 5627 

Opis obwodu nr 167 – Na północy od m. Stara Kraśnica drogą nr 365 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania, dalej drogą na południowy-wschód przez m. Muchówek do skrzyżowania w m. Lipa. 

Następnie drogą nr 2814D w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 3. 

Dalej drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez m. Kaczorów do skrzyżowania z drogą polną 

w m. Radomierz i drogą tą w kierunku północnym do m. Wojcieszów Górny. Następnie drogą nr 328 

przez m. Wojcieszów, m. Wojcieszów Dolny do m. Stara Kraśnica, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

167 5059 

złotoryjski 3185 
Wojcieszów 1394 

Świerzawa 1791 

jeleniogórski 101 Janowice Wielkie 101 

jaworski 1773 Bolków 1773 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

167 2032 

Wojcieszów 889 

36 
Świerzawa 486 

Janowice Wielkie 50 

Bolków 607 
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Obwód nr 168 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

168 241 polny dobra 4727 

Opis obwodu nr 168 – Na północy od m. Lipa drogą nr 2814D w kierunku północno-zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2815D i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez m. Jastrowiec do 

skrzyżowania z drogą nr 2816D. Dalej drogą tą w kierunku południowym, następnie drogą nr 503 

i dalej drogą nr 2816D do skrzyżowania z drogą krajową nr 3. Drogą tą w kierunku południowo – 

wschodnim przez m. Jeżów do m. Bolków. Dalej drogą krajową nr 5 w kierunku południowo – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2831D. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 2789D i drogą tą do skrzyżowania w północnej części m. Pastewnik. Następnie drogą 

nr 116 i dalej drogą nr 2789D przez m. Płonina do skrzyżowania z drogą nr 328. Dalej drogą tą 

w kierunku północnym w m. Kaczorów do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 i drogą tą w kierunku 

północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2814D i drogą tą w kierunku północnym 

do m. Lipa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

168 4293 
jaworski 4147 

Bolków 4091 

Paszowice 56 

kamiennogórski 146 Marciszów 146 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

168 1719 
Bolków 1672 

36 
Marciszów 47 
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Obwód nr 169 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

169 242 polny bardzo dobra 4526 

Opis obwodu nr 169 – Od skrzyżowania dróg nr 2816D i 2815D w m. Pogwizdów, drogą nr 2815D 

w kierunku wschodnim przez m. Kwietniki do skrzyżowania z drogą nr 110694D. Drogą tą 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2793D. Następnie drogą nr 2793D w kierunku 

południowym przez m. Celów do m. Kłaczyna. Dalej drogą nr 2793D w kierunku zachodnim przez 

m. Świny, następnie drogą nr 2883D do skrzyżowania z drogą nr 2832D. Drogą nr 2832D w kierunku 

południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 5 w m. Sady Dolne. Dalej drogą nr 5 

w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 3 w m. Bolków. Następnie drogą nr 3 

w kierunku północno-zachodnim przez m. Jeżów do skrzyżowania z drogą nr 2816D i drogą tą 

w kierunku północnym. Następnie drogą nr 503 w kierunku północno-wschodnim, dalej drogą 

nr 2816D do skrzyżowania z drogą nr 2815D w  Pogwizdów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

169 4157 
jaworski 3720 

Bolków 2304 

Paszowice 1416 

świdnicki 437 Dobromierz 437 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

169 1165 

Bolków 569 

26 Paszowice 457 

Dobromierz 139 
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Obwód nr 170 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

170 268 polny bardzo dobra 3535 

Opis obwodu nr 170 – Na północy w m. Bolków drogą krajową nr 5 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2796D. Dalej drogą tą w kierunku południowym przez m. Sady Dolne, 

m. Sady Górne do skrzyżowania z drogą nr 2787D. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do 

m. Nagórnik. Następnie drogą nr 3470D w kierunku zachodnim przez m. Kocików do m. Domaniów. 

Następnie drogą krajową nr 5 w kierunku północnym na odcinku ok. 400m, dalej torem kolejowym 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2789D. Dalej drogą tą w kierunku wschodnim, 

następnie drogą nr 2831D i drogą nr 5 do m. Wierzchosławice. Dalej drogą krajową nr 5 w kierunku 

północnym do m. Bolków, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

170 3317 
jaworski 3044 Bolków 3044 

kamiennogórski 273 Marciszów 273 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

170 868 
Bolków 859 

25 
Marciszów 9 
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Obwód nr 171 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

171 43 polny bardzo dobra 7367 

Opis obwodu nr 171 - Na północnym wschodzie przecięcie granicy województwa dolnośląskiego 

z linią kolejową relacji Cieszków – Milicz na południowy – zachód do drogi asfaltowej nr 1420D 

Godnowo – Wszewilki i tą drogą na południowy – zachód przez m. Wszewilki do m. Milicz do 

skrzyżowania z drogą asfaltową krajową nr 15 Milicz – Cieszków i tą drogą na północ do rozwidlenia 

dróg nr 15 i drogi asfaltowej nr 1410D Milicz – Jeziora i tą drogą na północny – zachód przez 

m. Gogołowice – Marchwice do granicy województwa. Granicą województwa w kierunku ogólnym 

północno – wschodnim do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

171 7085 milicki 7085 
Milicz 1567 

Cieszków 5518 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

171 2844 
Milicz 1079 

39 
Cieszków 1765 
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Obwód nr 172 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

172 44 polny bardzo dobra 7105 

Opis obwodu nr 172 – Na północy przecięcie toru kolejowego Zduny – Milicz z granicą 

województwa i tą granicą na wschód aż do drogi nr 1420 Sulmierzyce – Milicz i tą drogą na 

południowy - zachód przez m. Ostrowąsy – Godnowa do toru kolejowego. Torem kolejowym na 

północny - wschód do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

172 6761 milicki 6761 
Milicz 2682 

Cieszków 4079 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

172 2622 
Milicz 1011 

37 
Cieszków 1611 
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Obwód nr 173 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

173 39 polny bardzo dobra 4185 

Opis obwodu nr 173 – Na północy od punktu, w którym granica województwa dolnośląskiego 

przecina ciek wodny Masłówka, tym ciekiem wodnym w kierunku południowo – wschodnim do 

przecięcia z drogą z m. Dębno do m. Laskowa i tą drogą kierunku wschodnim do przecięcia z drogą 

ekspresową S5. Drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do węzła i następnie drogi nr 5. Drogą 

nr 5 nadal w kierunku południowo - wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 439 w m. Żmigródek 

i nią do drogi prowadzącej do m. Żmigród czyli drogi nr 101328D. Drogą tą i następnie drogą 

nr 101290D w kierunku południowo – zachodnim przez m. Żmigród. Dalej drogą nr 101290D 

i następnie drogą nr 1323D w kierunku północno – zachodnim do m. Kędzie. Następnie dalej przez 

m. Kędzie drogą w kierunku północnym do rzeki Barycz i tą rzeką w kierunku wschodnim do Kanału 

Książęcego. Tym Kanałem w kierunku północnym do rzeki Orla. Rzeką tą w kierunku wschodnim do 

drogi polno – leśnej i tą drogą w kierunku północno – zachodnim do granicy byłego województwa 

wrocławskiego. Granicą tą do przecięcia się z ciekiem wodnym Masłówka, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

173 3896 trzebnicki 3896 Żmigród 3896 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

173 798 Żmigród 798 19 
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Obwód nr 174 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

174 40 leśny bardzo dobra 3620 

Opis obwodu nr 174 – Na północy od punktu, w którym granica województwa dolnośląskiego 

przecina ciek wodny Masłówka, dalej granicą pomiędzy województwami: dolnośląskim 

i wielkopolskim w kierunku wschodnim i następnie południowo – wschodnim aż do m. Czarny Las, 

do drogi nr 1319D. Tą drogą w kierunku południowo – zachodnim przez m. Czarny Las, m. Nowe 

Domy do skrzyżowania z drogą nr 439 przy m. Zielony Dom. Stąd drogą nr 439 nadal w kierunku 

południowo – zachodnim do m. Żmigródek i dalej w kierunku północno – zachodnim do drogi nr 5. 

Drogą nr 5 w kierunku północno – zachodnim do węzła drogi ekspresowej S5. Drogą S5 w kierunku 

północno - zachodnim do przecięcia z drogą prowadzącą z m. Dębno do m. Laskowa. Drogą tą 

w kierunku zachodnim do cieku wodnego Masłówka i tym ciekiem wodnym do granicy województwa 

dolnośląskiego, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

174 3493 trzebnicki 3493 Żmigród 3493 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

174 1523 Żmigród 1523 42 
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Obwód nr 175 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

175 41 leśny bardzo dobra 23982 

Opis obwodu nr 175 – Na północy od m. Czarny Las drogą nr 1319D w kierunku północnym do 

granicy województwa dolnośląskiego. Granicą tą w kierunku ogólnym północno – wschodnim wzdłuż 

granicy województwa do skrzyżowania z drogą nr 1400D w m. Poradów. Drogą tą w kierunku 

południowym, dalej drogą nr 101403D w kierunku południowym. Dalej drogą w kierunku wschodnim 

po południowej granicy oddziału leśnego nr 279, następnie drogą w kierunku południowym 

i wschodnim do drogi prowadzącej do m. Węgrzynów i drogą tą w kierunku południowym 

do m. Węgrzynów. Dalej drogą nr 101405D przez m. Węgrzynów, następnie drogą w kierunku 

południowym do m. Miłosławice. Dalej drogą w kierunku wschodnim na odcinku około 1 km do 

cieku wodnego i dalej ciekiem tym w kierunku południowym do rzeki Baryczy. Rzeką tą do drogi 

przy oddziale leśnym nr 87 i drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do m. Pracze. Następnie 

drogą nr 1440D do m. Gruszeczka, dalej drogą nr 1400D przez m. Ujeździec Mały do m. Ujeździec 

Wielki. Dalej drogą nr 1331D w kierunku zachodnim i południowym przez m. Przeborów 

do m. Domanowice. Następnie drogą nr 1329D w kierunku zachodnim, dalej drogą 

do m. Dobrosławice. Z m. Dobrosławice drogą nr 1321D w kierunku północnym do m. Sieczków, 

dalej drogą do m. Osiek Mały, następnie drogą nr 1322D w kierunku zachodnim do m. Żmigród. 

W m. Żmigród drogą nr 101328D w kierunku północnym, następnie drogą nr 439 do m. Zielony Dom, 

dalej drogą nr 1319D w kierunku północnym do m. Czarny Las, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy. 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

175 20653 
trzebnicki 12118 

Trzebnica 1920 

Prusice 467 

Żmigród 9731 

milicki 8535 Milicz 8535 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

175 9979 

Trzebnica 913 

42 
Prusice 104 

Żmigród 4797 

Milicz 4165 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 352 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 353 – Poz. 653



Obwód nr 176 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

176 42 leśny bardzo dobra 3097 

Opis obwodu nr 176 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1400D Szkaradowo - Poradów z granicą 

województwa dolnośląskiego i granicą tą w kierunku ogólnym północno – wschodnim do drogi 

nr 1410D. Drogą tą w kierunku południowo – wschodnim przez m. Gogołowice do skrzyżowania 

z drogą nr 15 w m. Milicz. Drogą nr 15 w kierunku południowym do skrzyżowania z rzeką Barycz. 

Rzeką tą w kierunku południowo – zachodnim do cieku wodnego. Tym ciekiem (rowem) w kierunku 

północnym wzdłuż wschodniej strony stawu do skrzyżowania z drogą nr 439 w m. Miłosławice. 

Drogą tą przez m. Miłosławice w kierunku zachodnim do drogi polnej biegnącej wzdłuż zachodniej 

granicy działki nr 48/2. Drogą tą w kierunku ogólnym północnym przez m. Węgrzynów, zachodni 

skraj m. Stary Piękocin do skrzyżowania z drogą nr 1400D w m. Poradów. Drogą tą nadal w kierunku 

północnym do skrzyżowania z granicą województwa dolnośląskiego, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

176 2924 milicki 2924 Milicz 2924 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

176 1387 Milicz 1387 45 
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Obwód nr 177 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

177 47 leśny bardzo dobra 4957 

Opis obwodu nr 177 – Na północy od m. Milicz (most na rzece Barycz) w kierunku południowym 

drogą nr 15. Dalej w kierunku ogólnym południowo-wschodnim drogą nr 1430D do stacji kolejowej. 

Następnie torem kolejowym w kierunku południowym (Milicz -  Bukowice) do skrzyżowania z drogą 

nr 1440D. Dalej drogą tą w kierunku południowo – zachodnim przez m. Wierzchowice – Świebodów 

– Postolin – Pracze. Skąd drogą polną w kierunku północno - zachodnim (do tamy na rzece Barycz) do 

rzeki Barycz i  tą rzeką w kierunku północno – wschodnim do m. Milicz, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

177 4089 milicki 4089 
Milicz 3221 

Krośnice 868 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

177 2150 
Milicz 2012 

43 
Krośnice 138 
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Obwód nr 178 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

178 46 polny bardzo dobra 7705 

Opis obwodu nr 178 – Na północy skrzyżowanie toru kolejowego Milicz – Zduny z drogą nr 1420D 

Milicz  - Sulmierzyce i dalej tą drogą na północny – wschód do skrzyżowania się z drogą 

m. Wziąchowo Małe – Wziąchowo Wielkie skąd na południe drogą nr 1427D przez m. Wziąchowo 

Wielkie, Gądkowice – Potasznia i dalej ciekiem wodnym do drogi nr 1430D m. Czatkowice – Wielgie 

Milickie i (około ½ km) na wschód od m. Henrykowice i dalej tą drogą na zachód przez 

m. Czatkowice. Następnie drogą 1440D do toru kolejowego i tym torem do drogi nr 1430D 

w m. Sławoszowice – Milicz i tą drogą przez m. Milicz, skąd na północ drogą nr 15 do m. Wszewilki 

i dalej przez m. Wszewilki na północny – wschód drogą nr 1420D do toru kolejowego, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

178 4943 milicki 4943 

Milicz 4863 

Cieszków 72 

Krośnice 8 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

178 1173 

Milicz 1100 

15 Cieszków 66 

Krośnice 7 
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Obwód nr 179 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

179 45 polny bardzo dobra 6999 

Opis obwodu nr 179 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 1427D i 1420D, drogą nr 1420D 

w kierunku północno-wschodnim do granicy województwa przy oddziale leśnym nr 105 i granicą tą 

w kierunku południowym. Granicą tą na południe do przecięcia drogi nr 1437D, dalej granicą 

województwa w kierunku zachodnim i południowym po wschodnim skraju oddziałów leśnych nr 323, 

331 do skrzyżowania z drogą leśną. Drogą tą w kierunku zachodnim do drogi nr 1436D, drogą tą 

przez m. Borzynowo do skrzyżowania z drogą nr 1430D w m. Henrykowice. Drogą nr 1430D 

w kierunku wschodnim, następnie drogą w kierunku północnym przez oddział leśny nr 313 dom. 

Potasznia. Dalej drogą nr 1432D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 1428D 

w m. Gądkowice. Dalej drogą nr 1428D w kierunku zachodnim, następnie drogą nr 1427D w kierunku 

północnym przez m. Wziąchowo Wielkie do skrzyżowania z drogą nr 1420D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

179 6364 milicki 6364 
Milicz 6191 

Krośnice 173 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

179 2047 
Milicz 1985 

29 
Krośnice 62 
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Obwód nr 180 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

180 61 polny dobra 4745 

Opis obwodu nr 180 – Na północy rzeka Odra i ujście cieku wodnego Strużnik, ciekiem wodnym 

Strużnik i dalej innym ciekiem w kierunku południowo – wschodnim  i północno – wschodnim do 

drogi nr 100835D (za wsią Smolne) i tą drogą w kierunku południowo – wschodnim przez m. Borki 

do drogi nr 334. Drogą nr 334 do styku granicy byłego województwa wrocławskiego. Granicą tą 

w kierunku wschodnim do drogi nr 100842D Łazy – Piskorze i nią do m. Piskorze. Stąd drogą 

nr 100847D i wzdłuż południowej granicy oddziału leśnego nr 17 nadal w kierunku wschodnim. 

Następnie w kierunku południowym i wschodnim przez oddziały leśne nr 16 i nr 20 do wschodniej 

granicy oddziału leśnego nr 20 i tą granicą w kierunku południowym do drogi prowadzącej do 

m. Rogów Wołowski. Tą drogą w kierunku południowo – zachodnim przez m. Rogów Wołowski do 

skrzyżowania z drogą nr 1275D w m. Węgrzce. Drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Węgrzce do 

drogi nr 101193D i nią w kierunku południowym do m. Boraszyce Małe, do skrzyżowania z drogą 

nr 36. Drogą nr 36 i następnie drogą nr 101195D w kierunku zachodnim przez m. Boraszyce Wielkie 

do m. Wyszęcice, do skrzyżowania z drogą nr 334 i nią w kierunku południowym do skrzyżowania 

z drogą nr 101183D. Drogą nr 101183D w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1275D 

i nią w kierunku południowo – zachodnim przez m. Buszkowice Małe do drogi prowadzącej 

z m. Buszkowice Małe do rzeki Odry. Tą drogą w kierunku północno – zachodnim do rzeki Odry. Tą 

rzeką w kierunku północnym do ujścia cieku wodnego Strużnik do Odry, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

180 4560 
górowski 295 Jemielno 295 

wołowski 4265 Wińsko 4265 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

180 1126 
Jemielno 63 

24 
Wińsko 1063 
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Obwód nr 181 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

181 62 polny bardzo dobra 5957 

Opis obwodu nr 181 – Na północy od skrzyżowania wschodniej granicy oddziału leśnego nr 20 

z drogą prowadzącą z m. Piskorze do m. Piskorzyna, drogą tą w kierunku wschodnim przez 

m. Piskorzyna, do skrzyżowania z drogą nr 36. Drogą nr 36 i następnie drogą nr 1115D nadal 

w kierunku wschodnim przez m. Wrząca Śląska do skrzyżowania z drogą polną prowadzącą do 

m. Wrząca Wielka i drogą tą i następnie drogą nr 1113D przez m. Wrząca Wielka do skrzyżowania 

z nieistniejącym torem kolejowym (nasyp kolejowy). Tym nieistniejącym torem kolejowym na 

południe przez skrzyżowanie z drogą nr 1274D Stryjno – Białawy, do skrzyżowania z drogą polną i tą 

drogą w kierunku południowo – zachodnim do m. Brzózka, do skrzyżowania z drogą nr 1113D. Drogą 

tą nadal w kierunku południowo – zachodnim przez m. Brzózka, m. Rudawa, m. Smogorzów Wielki. 

W m. Smogorzów Wielki drogą nr 1277D i następnie drogą nr 101196D w kierunku zachodnim do 

m. Baszyn, do skrzyżowania z drogą nr 338. Drogą tą przez m. Baszyn w kierunku północnym do 

drogi nr 101198D i drogą tą w kierunku północno – zachodnim do m. Słup. W m. Słup drogą 1276D 

i następnie drogą polną w kierunku północno – zachodnim przez m. Koźlice do drogi nr 101193D 

w m. Boraszyce Małe i tą drogą w kierunku północno – wschodnim do drogi nr 1275D w m. Węgrzce. 

Drogą nr 1275D do drogi prowadzącej do m. Rogów Wołowski i nią w kierunku północno – 

wschodnim przez m. Rogów Wołowski do skrzyżowania z drogą prowadzącą z m. Piskorze do 

m. Piskorzyna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

181 5593 
górowski 328 Wąsosz 328 

wołowski 5265 Wińsko 5265 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

181 989 
Wąsosz 97 

17 
Wińsko 892 
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Obwód nr 182 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

182 63 polny bardzo dobra 4429 

Opis obwodu nr 182 – Na północy przecięcie nasypu kolejowego z drogą nr 1274D Stryjno – 

Białawy i tą drogą w kierunku północno – wschodnim przez m. Białawy, m. Białawy Wielkie do 

skrzyżowania z drogą nr 1114D (Lubiel – Głębowice). Drogą tą w kierunku południowym do 

skrzyżowania z nieistniejącym torem kolejowym i torem tym w kierunku wschodnim. Dalej granicą 

administracyjną gminy Wińsko w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 1324D. Drogą tą w kierunku południowym do drogi nr 1280D w m. Aleksandrowice. Drogą tą na 

południe i dalej drogą polną w kierunku południowo – zachodnim przez m. Staszowice do drogi 

nr 1280D. Drogą tą w kierunku południowym przez m. Pawłoszewo i dalej tą drogą w kierunku 

zachodnim przez m. Pietrusza. Następnie drogą nr 102805D z m. Pietrusza nadal w kierunku 

zachodnim drogą do m. Nieszkowice. Z m. Nieszkowice nadal w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1277D w m. Smogorzówek. Drogą nr 1277D w kierunku północnym do 

m. Smogorzów Wielki, do skrzyżowania z drogą nr 1113D i nią w kierunku północno – wschodnim 

przez m. Rudawa, m. Brzózka. Dalej drogą polną nadal w kierunku północno – wschodnim do nasypu 

kolejowego i tym nasypem do skrzyżowania z drogą nr 1274D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

182 4328 wołowski 4328 
Wołów 575 

Wińsko 3753 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

182 1615 
Wołów 240 

37 
Wińsko 1375 
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Obwód nr 183 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

183 64 polny dobra 5630 

Opis obwodu nr 183 – Na północy przecięcie drogi nr 1112D Lubiel – Bartków z rzeką Barycz, rzeką 

Barycz w kierunku wschodnim do drogi prowadzącej do m. Kędzie skąd na południe do m. Kędzie. 

Dalej na południowy – wschód drogą nr 1323D do przecięcia z drogą nr 101290D i nią do 

m. Żmigród. Dalej w m. Żmigród drogą nr 101301D w kierunku wschodnim do drogi nr 101328D 

i nią w kierunku północnym a następnie południowym do skrzyżowania z drogą nr 339. Drogą tą 

w kierunku południowo – zachodnim przez m. Kliszkowice do skrzyżowania z drogą nr 1325D. Drogą 

tą w kierunku północnym i następnie północno – zachodnim przez m. Zakrzewo, m. Raszowice, do 

skrzyżowania z drogą nr 102474D. Drogą tą nadal w kierunku północno – zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1280D w m. Aleksandrowice. Drogą tą i następnie drogą nr 1324D 

w kierunku północnym do granicy administracyjnej gminy Wińsko. Granicą tą w kierunku północno – 

zachodnim do nieistniejącego toru kolejowego i tym torem do skrzyżowania z drogą nr 1114D Lubiel 

– Czaplice. Drogą tą w kierunku północnym przez m. Białawy Wielkie do skrzyżowania z drogą 

nr 1112D w m. Lubiel. Drogą tą w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z rzeką Barycz, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

183 5261 

górowski 262 Wąsosz 262 

trzebnicki 4735 
Prusice 432 

Żmigród 4303 

wołowski 264 Wińsko 264 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

183 801 

Prusice 159 

14 
Wąsosz 3 

Żmigród 637 

Wińsko 2 
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Obwód nr 184 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

184 97 polny słaba 3729 

Opis obwodu nr 184 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1280D z drogą nr 102474D 

w m. Aleksandrowice, drogą nr 102474D w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 1325D. Drogą tą nadal w kierunku południowo – wschodnim i południowym przez 

m. Raszowice, m. Zakrzewo do skrzyżowania z drogą nr 339. Drogą nr 339 w kierunku północno – 

wschodnim do granicy gminy Prusice i nią do skraju lasu. Tym skrajem lasu w kierunku północno – 

wschodnim i następnie drogą polną do drogi nr 101285D Kliszkowice – Krościna Wielka. Drogą tą 

w kierunku wschodnim do wschodniej granicy oddziału leśnego nr 1 i tą granicą w kierunku 

południowo – wschodnim. Dalej drogą polną i następnie drogą nr 102460D nadal w kierunku 

południowo – wschodnim do rzeki Krościnka. Rzeką tą w kierunku południowo – zachodnim do drogi 

nr 1350D i nią nadal w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 342 

w m. Skokowa. Drogą tą i następnie drogą nr 339 w kierunku zachodnim przez m. Skokowa, 

m. Strupina, m. Straża. Stąd w kierunku północno – wschodnim drogą prowadzącą do m. Smarków 

(przysiółek). Następnie drogą w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy oddziałów leśnych 

nr 244 i nr 93 i drogą nr 1352D do m. Pawłoszewo. Stąd drogą nr 1280D w kierunku północnym do 

m. Staszowice. Dalej drogą przez oddział leśny nr 96 i następnie drogą pomiędzy polami biegnącą 

w kierunku północno – wschodnim i wschodnim do drogi nr 1280D w m. Aleksandrowice i nią 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 102474D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

184 3514 

trzebnicki 2974 
Prusice 2860 

Żmigród 114 

wołowski 540 
Wołów 305 

Wińsko 235 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

184 778 

Wołów 34 

21 
Prusice 611 

Żmigród 63 

Wińsko 70 
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Obwód nr 185 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

185 65 polny bardzo słaba 3216 

Opis obwodu nr 185 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 101328D z drogą nr 1322D w m. Żmigród, 

drogą nr 1322D w kierunku wschodnim do m. Osiek Mały. Stąd na południe drogą pomiędzy polami 

do osady Sieczków. Dalej nadal w kierunku południowym drogą nr 1321D przez zachodni skraj 

m. Przedkowice do m. Dobrosławice. Następnie w kierunku zachodnim drogą między polami do drogi 

nr 101283D i nią przez m. Sanie do cieku wodnego i tym ciekiem do drogi nr 1328D. Drogą tą 

w kierunku południowym do m. Morzęcino i dalej nadal w kierunku południowym drogą polną do 

drogi nr 102460D i nią oraz następnie skrajem lasu (wschodnia granicą oddziału leśnego nr 1 

w kierunku północno – zachodnim do drogi nr 101285D. Drogą tą do drogi polnej. Drogą polną 

i następnie skrajem lasu w kierunku południowo – zachodnim do granicy gminy Prusice i nią 

w kierunku północno – zachodnim do drogi nr 339 (Piotrowice – Żmigród). Drogą nr 339 w kierunku 

północno – wschodnim przez m. Kliszkowice do m. Żmigród. Dalej drogą nr 101328D w kierunku 

północnym do drogi nr 1322D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

185 2952 trzebnicki 2952 Żmigród 2952 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

185 49 Żmigród 49 2 
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Obwód nr 186 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

186 99 polny średnia 5922 

Opis obwodu nr 186 – Na północy przecięcie się drogi nr 1328D (Morzęcino – Borzęcin) z ciekiem 

wodnym (1,4 km na północ od Morzęcina) i tym ciekiem na wschód do drogi nr 101283D w m. Sanie. 

Drogą tą w kierunku wschodnim przez m. Sanie a następnie drogą pomiędzy polami przez 

m. Dobrosławie do m. Kaszyce Wielkie. Następnie nadal w kierunku wschodnim drogą nr 1329D do 

m. Domanowice. Stąd na południe do skrzyżowania z drogą nr 102387D i drogą tą (wzdłuż oddziału 

leśnych nr 275 i nr 276) w kierunku południowo – zachodnim do drogi nr 102444D. Drogą tą 

i następnie drogą nr 1342D w kierunku południowym przez m. Pawłów Trzebnicki do drogi nr 5. 

Drogą nr 5 i następnie drogą nr 1347D w kierunku północno – zachodnim przez m. Prusice. Dalej 

nadal w  kierunku północno – zachodnim drogą nr 5 do skrzyżowania z drogą nr 102460D i nią przez 

m. Krościna Wielka do drogi polnej prowadzącej do m. Morzęcino. Drogą tą w kierunku północnym 

do drogi nr 1328D i nią w kierunku północno – wschodnim do przecięcia się z ciekiem wodnym, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

186 5597 trzebnicki 5597 

Trzebnica 482 

Prusice 3536 

Żmigród 1579 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

186 1418 

Trzebnica 171 

24 Prusice 949 

Żmigród 298 
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Obwód nr 187 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

187 101 polny słaba 4535 

Opis obwodu nr 187 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1400D z ciekiem wodnym Brzeźnica 

płynącym około 100 m. na południe od m. Ujeździec Mały, ciekiem tym w kierunku południowo – 

wschodnim do m. Brzezie. Dalej w kierunku południowo – zachodnim drogą nr 1332D przez 

m. Koczurki. Następnie w kierunku południowym drogami nr: 102372D, 102391D, 102371D przez 

kolonię Kanice, m. Kobylice, do skrzyżowania z drogą nr 15 w m. Księginice. Drogą nr 15 przez 

m. Księginice do skrzyżowania z drogą nr 1400D i nią w kierunku północnym do kolonii Trzy 

Chałupy. Następnie drogą nr 102383D w kierunku północno – zachodnim do granicy administracyjnej 

m. Brzyków i granicą tą nadal w kierunku północno – zachodnim do drogi nr 102445D. Drogą tą do 

m. Pawłów Trzebnicki, do skrzyżowania z drogą nr 1342D. Drogą nr 1342D w kierunku północnym 

przez m. Pawłów Trzebnicki do drogi nr 102444D i nią nadal w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą nr 102387D. Drogą nr 102387D w kierunku północno – wschodnim (pomiędzy oddziałami 

leśnymi 276, 275 a oddziałem leśnym 290) do drogi nr 1329D i nią w kierunku północnym do 

m. Domanowice. Dalej drogą nr 1331D w kierunku północnym i wschodnim przez m. Przeborów do 

m. Ujeździec Wielki. Dalej drogą nr 1400D w kierunku północnym do skrzyżowania z rzeką 

Brzeźnica w m. Ujeździec Mały, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

187 4251 trzebnicki 4251 
Trzebnica 3908 

Prusice 343 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

187 708 
Trzebnica 651 

16 
Prusice 57 
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Obwód nr 188 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

188 66 leśny bardzo dobra 6210 

Opis obwodu nr 188 – Na północy w m. Pracze drogą nr 1440D w kierunku wschodnim przez 

m. Postolin do skrzyżowania z drogą nr 15. Drogą tą w kierunku południowo – zachodnim przez 

m. Borowina (kolonia) i Lasowice (osada) do m. Skoroszów. Dalej drogą nr 102392D w kierunku 

północno – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1332D i nią w kierunku południowo – zachodnim 

przez m. Brzezie do skrzyżowania z rzeką Brzeźnica i rzeką tą w kierunku północno – zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1400D w m. Ujeździec Mały. Drogą tą w kierunku północno – wschodnim 

przez m. Ujeździec Mały do m. Gruszeczka. Stąd drogą nr 1440D w kierunku wschodnim do 

m. Pracze, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

188 6098 

trzebnicki 801 Trzebnica 801 

milicki 5297 
Milicz 5295 

Krośnice 2 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

188 5287 
Trzebnica 164 

85 
Milicz 5123 
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Obwód nr 189 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

189 102 polny bardzo dobra 4213 

Opis obwodu nr 189 – Na północy od m. Brzezie drogą nr 1332D w kierunku północno-wschodnim 

do drogi nr 102392D i drogą tą w kierunku wschodnim do m. Skoroszów. Dalej drogą nr 15 na 

odcinku około 300m, następnie drogą w kierunku południowym i wschodnim do skrzyżowania 

z drogą przy oddziale leśnym nr 298 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do m. Czeszów. 

Dalej w kierunku południowym do drogi nr 1371D i drogą tą w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą leśną przechodzącą przez oddział leśny nr 91, drogą tą w kierunku zachodnim 

do m. Pęciszów. Następnie drogą nr 1335D do m. Blizocin, dalej drogą nr 15 przez m. Jaźwiny do 

skrzyżowania z drogą nr 102371D. Drogą tą w kierunku północnym do m. Koczurki, dalej drogą 

nr 1332D w kierunku północno-wschodnim przez m. Biedaszków Wielki do m. Brzezie, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

189 4014 trzebnicki 4014 
Trzebnica 2711 

Zawonia 1303 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

189 1397 
Trzebnica 768 

33 
Zawonia 629 
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Obwód nr 190 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

190 67 leśny bardzo dobra 10463 

Opis obwodu nr 190 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 1440D z torem kolejowym, torem tym 

w kierunku południowym do m. Bukowice. Dalej drogą nr 1450D w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1455D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Malerzów do 

skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku zachodnim i drogą tą po południowym skraju oddziału 

leśnego nr 70A. Dalej drogą nr 1333D w kierunku północnym przez m. Złotów do m. Czeszów. 

Następnie ulicą Kasztanową w kierunku północnym na odcinku 200m, dalej drogą w kierunku 

północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą przy południowym skraju oddziału leśnego nr 298. 

Drogą tą w kierunku zachodnim do końca drogi gruntowej Czeszów-Skoroszów zakończonej 

przepustem na skrzyżowaniu cieków wodnych, dalej w kierunku na przekaźnik telefonii komórkowej 

do drogi gruntowej i drogą tą w kierunku północnym do drogi nr 15 w m. Skoroszów. Dalej drogą 

nr 15 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1440D i droga tą przez 

m. Świebodów, m. Wierzchowice do skrzyżowania z torem kolejowym, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

190 9932 

oleśnicki 38 Dobroszyce 38 

trzebnicki 1878 
Trzebnica 123 

Zawonia 1755 

milicki 8016 
Milicz 829 

Krośnice 7187 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

190 5855 

Trzebnica 60 

56 

Zawonia 1053 

Milicz 798 

Krośnice 3937 

Dobroszyce 7 
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Obwód nr 191 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

191 48 leśny bardzo dobra 4439 

Opis obwodu nr 191 – Na północy skrzyżowanie toru kolejowego Milicz – Oleśnica z drogą 

nr 1440D Wierzchowice – Czatkowice i dalej tą drogą do m. Czatkowice, następnie drogą nr 1430D 

przez m. Czatkowice do m. Henrykowice, skąd w prawo przez most na południe drogą polną do cieku 

wodnego (pośrodku pól) i dalej tym ciekiem do drogi nr 1446D Czatkowice – Czeszyce, następnie tą 

drogą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1447D, później tą drogą w kierunku 

południowym przez m. Kotlarka i m. Luboradów, następnie drogą nr 1448D dalej w kierunku 

południowym przez m. Luboradów i m. Grabownica, następnie w kierunku południowo – zachodnim 

drogą nr 101498D do m. Brzostowo i przez nią aż do skrzyżowania z drogą nr 448, następnie drogą 

nr 448 w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1450D i tą drogą w kierunku 

zachodnim, następnie drogą nr 101499D w kierunku południowo – zachodnim przez m. Brzostówko 

do końca wioski, dalej w lewo na zachód ciekiem wodnym do toru kolejowego Milicz – Oleśnica 

i tym torem na północ do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

191 4328 milicki 4328 
Milicz 1026 

Krośnice 3302 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

191 1897 
Milicz 629 

43 
Krośnice 1268 
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Obwód nr 192 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

192 68 polny bardzo dobra 3758 

Opis obwodu nr 192 – Na północy od linii kolejowej relacji Oleśnica – Krotoszyn ciekiem wodnym 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 101499D w m. Brzostówko. Drogą tą w kierunku 

południowo – wschodnim przez m. Brzostówko do skrzyżowania z drogą nr 1450D i nią do 

skrzyżowania z drogą nr 448 w m. Brzostowo. Drogą tą w kierunku południowo – wschodnim 

i południowym przez Brzostowo, m. Nowa Wieś Goszczańska, m. Goszcz do m. Twardogóra. Dalej 

przez m. Twardogóra drogą nr 1479D w kierunku północno – zachodnim do m. Gola Mała. Następnie 

nadal w kierunku północno – zachodnim drogami o numerach: 120299D, 120300D, drogą polną 

i drogą nr 1451D do przejazdu kolejowego w m. Bukowice. Torem kolejowym w kierunku północnym 

do cieku wodnego w m. Brzostówko, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

192 3460 
oleśnicki 2129 Twardogóra 2129 

milicki 1331 Krośnice 1331 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

192 777 
Twardogóra 477 

21 
Krośnice 300 
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Obwód nr 193 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

193 49 polny bardzo dobra 2488 

Opis obwodu nr 193 – Na północy od skrzyżowania dróg w miejscowości Henrykowice, na wschód 

drogą nr 1436D przez miejscowość Borzynowo do skrzyżowania z drogą Stara – Huta – Wielgie 

Milickie i dalej na wschód drogą polną do granicy województwa. Tą granicą w kierunku 

południowym do drogi Suliradzice – Konradów skąd na płn. – zach. drogą nr 1446D do miejscowości 

Suliradzice, dalej na płd. – zach. drogą nr 1449D następnie drogą 1436D do miejscowości 

Grabownica, w miejscowości Grabownica drogą nr 1448D skąd na północ drogą nr 1447D do 

miejscowości Kotlarka, tą drogą przez miejscowość Kotlarka, następnie w kierunku wschodnim drogą 

nr 1446D skąd ciekiem wodnym w kierunku północnym do drogi nr 1430D i tą drogą do miejscowości 

Henrykowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

193 2334 milicki 2334 
Milicz 149 

Krośnice 2185 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

193 593 
Milicz 2 

24 
Krośnice 591 
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Obwód nr 194 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

194 69 polny bardzo dobra 4522 

Opis obwodu nr 194 – Na północy od skrzyżowania dróg: nr 101498D i nr 1448D w m. Grabownica 

drogą nr 1448D do drogi nr 1436D i tą drogą a następnie drogą nr 1449D w kierunku wschodnim 

przez m. Suliradzice. Następnie drogą nr 1446D do granicy województwa. Tą granicą na południe do 

drogi nr 1487D i tą drogą w kierunku zachodnim do m. Domasławice. Następnie dalej w kierunku 

zachodnim przez m. Domasławice drogą nr 1485D i nr 1490D do m. Goszcz, do skrzyżowania z drogą 

nr 448. Stąd drogą nr 448 w kierunku północno – zachodnim przez m. Nowa Wieś Goszczańska do 

m. Brzostowo. Dalej drogą nr 101498D w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 1448D w m. Grabownica, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

194 4285 
oleśnicki 3266 

Twardogóra 3265 

Międzybórz 1 

milicki 1019 Krośnice 1019 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

194 1458 
Twardogóra 932 

32 
Krośnice 526 
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Obwód nr 195 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

195 60 polny bardzo dobra 4890 

Opis obwodu nr 195 – Na północy od przecięcia się rzeki Odry z drogą polną prowadzącą do 

m. Buszkowice Małe, drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do m. Buszkowice Małe, do 

skrzyżowania z drogą nr 1275D. Stąd drogą nr 1275D w kierunku północno – wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 101183D i nią w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 334 

w m. Wyszęcice. W m. Wyszęcice drogą nr 101195D w kierunku wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 36 i tą drogą przez m. Boraszyce Wielkie, m. Boraszyce Małe. Stąd na południowy – 

wschód drogą przez m. Koźlice do m. Słup. Następnie przez m. Słup drogą nr 101198D w kierunku 

południowym do m. Konary, do skrzyżowania z drogą nr 334 i tą drogą i drogą nr 1278D w kierunku 

południowo – zachodnim przez m. Orzeszków do skrzyżowania z drogą nr 340 i nią w kierunku 

północno – zachodnim zachodnią częścią m. Małowice do skrzyżowania z drogą nr 36 (most drogowy 

na rzece Odrze). Stąd rzeką Odrą w kierunku północnym do przecięcia się drogi polnej z rzeką Odrą, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

195 4616 wołowski 4616 Wińsko 4616 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

195 1066 Wińsko 1066 22 
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Obwód nr 196 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

196 92 leśny bardzo dobra 4794 

Opis obwodu nr 196 – Na północy od przecięcia się drogi nr 340 z droga nr 1278D w południowej 

części m. Małowice drogą nr 1278D w kierunku północno – wschodnim przez m. Orzeszków do 

skrzyżowania z drogą nr 334 w m. Konary. Następnie drogą 334 przez m. Konary do m. Moczydlnica 

Klasztorna skąd drogą polną w kierunku południowo – wschodnim  do m. Kretowice. Dalej drogą 

nr 102808D przez zachodnie rogatki m. Stary Wołów. Stąd w kierunku południowym drogą polną do 

toru kolejowego i tym torem kolejowym w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 340. Drogą tą w kierunku północno – zachodnim przez m. Rudno, m. Wodnica, 

m. Boraszyn do skrzyżowania z drogą nr 1278D w m. Małowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

196 4110 wołowski 4110 
Wołów 2548 

Wińsko 1562 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

196 2921 
Wołów 2080 

61 
Wińsko 841 
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Obwód nr 197 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

197 93 polny bardzo dobra 5141 

Opis obwodu nr 197 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 1276D z drogą nr 101198D w m. Słup 

drogą nr 101198D w kierunku południowo – wschodnim do m. Baszyn, do skrzyżowania z drogą 338. 

Stąd drogą 338 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 101196D. Tą drogą w kierunku 

wschodnim do m. Smogorzów Wielki. Następnie drogą nr 1277D w kierunku wschodnim 

i południowym do m. Smogorzówek. W m. Smogorzówek nadal drogą 1277D (w kierunku 

wschodnim) do skrzyżowania z drogą nr 101208D i tą drogą w kierunku południowym do 

m. Wróblewo. Stąd drogą polno – leśną w kierunku południowo – zachodnim a następnie drogą 

nr 102806D do wschodnich rogatek m. Golina (do transformatora energetycznego). Z m. Golina 

w kierunku południowo – wschodnim drogą polno – leśną do linii energetycznej wysokiego napięcia 

przez oddział leśny nr 329A oraz drogą polną aż do ul. Ludowej w m. Wołów. Dalej drogą nr 338 do 

drogi nr 340 i tą drogą do ronda, skąd drogą nr 102861D w kierunku zachodnim do drogi nr 338 i tą 

drogą do skrzyżowania z drogą nr 102814D. Następnie tą drogą do drogi 338 i nią do skrzyżowania 

z torem kolejowym i tym torem na północny – zachód ok. 1500 m od stacji PKP Wołów. Następnie 

drogą polną w kierunku północnym przez zachodnie rogatki m. Stary Wołów. Dalej drogą nr 102808D 

w kierunku północno - zachodnim do m. Kretowice. Stąd drogą do m. Moczydlnica Klasztorna do 

skrzyżowania z drogą nr 334. Drogą nr 334 nadal w kierunku północno – zachodnim do m. Konary. 

W m. Konary drogą nr 101198D w kierunku północnym do m. Słup, do skrzyżowania z drogą 

nr 1276D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

197 4748 wołowski 4748 
Wołów 2512 

Wińsko 2236 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

197 1676 
Wołów 599 

33 
Wińsko 1077 
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Obwód nr 198 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

198 94 leśny bardzo dobra 4896 

Opis obwodu nr 198 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 101208D z drogą nr 1277D 

w m. Smogorzówek, drogą nr 1277D a następnie drogą polno – leśną w kierunku wschodnim do 

m. Nieszkowice. Stąd drogą nr 102805D i następnie drogą nr 1280D nadal w kierunku wschodnim do 

m. Pierusza. Stąd dalej na wschód drogą nr 1280D do skrzyżowania z drogą nr 1352D 

w m. Pawłoszewo. Stąd na południe drogą nr 1352D i drogą polną w kierunku południowo – 

zachodnim i następnie południowo – wschodnim do m. Smarków. Dalej drogą polną na południowy – 

zachód do skrzyżowania z drogą nr 339. Stąd drogą nr 339 w kierunku wschodnim do m. Straża. 

Następnie drogą polną na południowy - zachód a następnie na południowy – wschód do skrzyżowania 

z drogą nr 1284D. Tą drogą w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1282D 

i tą drogą na południowy – wschód do skrzyżowania z drogą nr 102800D. Tą drogą w kierunku 

zachodnim do m. Sławowice. Stąd drogą nr 1284D i następnie drogą polno – leśną przez m. Miłcz do 

skrzyżowania z drogą polną prowadzącą z m. Wołów do m. Golina. Stąd w kierunku południowym do 

linii energetycznej wysokiego napięcia, skąd linią energetyczną przecinającą oddział leśny 329A 

i dalej drogą polno –leśną do wschodnich rogatek m. Golina (do transformatora energetycznego). 

Następnie drogą nr 102806D i drogą polno – leśną w kierunku północno – wschodnim do 

m. Wróblewo. Dalej na północ drogą nr 101208D do skrzyżowania z drogą nr 1277D 

w m. Smogorzówek, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

198 4729 

trzebnicki 13 Prusice 13 

wołowski 4716 
Wołów 4266 

Wińsko 450 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

198 2233 

Wołów 1829 

46 Prusice 3 

Wińsko 401 
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Obwód nr 199 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

199 95 leśny bardzo dobra 4846 

Opis obwodu nr 199 – Na północy przecięcie drogi polnej Wołów – Golina wychodzącej od 

ul. Ludowej w Wołowie z drogą polną Stary Wołów – Miłcz i  tą drogą na wschód do m. Miłcz. Stąd 

nadal w kierunku wschodnim drogą polno – leśną a następnie drogą nr 1284D do m. Sławowice. Stąd 

drogą nr 102800D do skrzyżowania z drogą nr 1282D. Następnie drogą nr 1282D przez m. Mikorzyce 

i następnie drogą polno – leśną w kierunku południowo – wschodnim do m. Bagno. Stąd drogą 

nr 1288D w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1353D w m. Godzięcin. 

Następnie drogą nr 1353D w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 340 i tą 

drogą w kierunku północno – zachodnim przez m. Lipnica, m. Uskorz Mały, m. Roztocze do 

m. Wołów. W m. Wołów ul. Ludową i następnie drogą polną Wołów – Golina na północ, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

199 4588 

trzebnicki 51 Oborniki Śląskie 51 

wołowski 4537 
Wołów 3199 

Brzeg Dolny 1338 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

199 2536 

Wołów 1803 

52 Oborniki Śląskie 51 

Brzeg Dolny 682 
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Obwód nr 200 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

200 96 leśny dobra 4437 

Opis obwodu nr 200 – Na północy od skrzyżowania drogi polnej z drogą nr 339 w m. Straża, drogą 

nr 339 w kierunku wschodnim do drogi nr 342 w m. Strupina. Drogą tą nadal w kierunku wschodnim 

przez m. Skokowa do skrzyżowania z torem kolejowym Skokowa – Oborniki Śląskie. Stąd torem 

kolejowym w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 1358D w m. Osola. Drogą tą 

w kierunku południowo – zachodnim przez m. Wielka Lipa do skrzyżowania z drogą nr 340 

w m. Rościsławice. Drogą tą w kierunku zachodnim do drogi polno – leśnej. Następnie drogą tą 

w kierunku ogólnym północnym przez oddziały leśne o numerach: 255, 256, 247, 248, 249, 240, 

wzdłuż zachodniej granicy oddziału leśnego nr 240 i następnie przez oddziały leśne nr 233 i nr 102, do 

skrzyżowania z drogą nr 1288D i nią do drogi leśnej prowadzącej z m. Bagno do m. Mikorzyce. Tą 

drogą leśną i dalej drogą nr 1282D w kierunku północno – zachodnim przez m. Mikorzyce do 

wschodniego skraju m. Proszkowa, do skrzyżowania z drogą nr 1284D. Następnie drogą nr 1284D 

nadal w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą przechodzącą przez oddział leśny 

nr 249 i nią w kierunku zachodnim do drogi biegnącej wzdłuż wschodniej granicy oddziału leśnego 

nr 241 i nią do m. Straża, do skrzyżowania z drogą nr 339, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

200 4097 

trzebnicki 3523 
Oborniki Śląskie 1995 

Prusice 1528 

wołowski 574 
Wołów 557 

Brzeg Dolny 17 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

200 1956 

Wołów 204 

44 
Oborniki Śląskie 1099 

Prusice 636 

Brzeg Dolny 17 
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Obwód nr 201 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

201 98 polny dobra 4977 

Opis obwodu nr 201 – Na północy od skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 342 w m. Skokowa, 

drogą nr 342 w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1350D. Drogą tą 

w kierunku północno – wschodnim do cieku wodnego i tym ciekiem (półkolisto) do drogi 

nr 102460D. Drogą nr 102460D w kierunku południowo – wschodnim do drogi nr 5. Drogą tą 

i następnie drogą nr 1347D do m. Prusice. Dalej drogą nr 1330D w kierunku południowym przez 

m. Prusice, m. Kopaszyn, m. Świerzów, m. Kuraszków, do skrzyżowania z drogą nr 102521D. Dalej 

drogą tą w kierunku zachodnim do drogi nr 1348D w m. Siemianice. Drogą tą i następnie drogą 

nr 1357D w kierunku północno – zachodnim przez m. Siemianice, m. Morzęcin Wielki, m. Morzęcin 

Mały, do skrzyżowania z drogą nr 1358D. Drogą tą w kierunku południowo – zachodnim do toru 

kolejowego i tym torem kolejowym w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 342 

w m. Skokowa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

201 4587 trzebnicki 4587 
Oborniki Śląskie 735 

Prusice 3852 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

201 1079 
Oborniki Śląskie 307 

22 
Prusice 772 
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Obwód nr 202 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

202 100 polny średnia 5442 

Opis obwodu nr 202 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1330D z drogą nr 1347D w m. Prusice, 

drogą nr 1347D i następnie drogą nr 5 w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 1342D i nią w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 102445D w m. Pawłów Trzebnicki. 

Drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do granicy administracyjnej m. Brzyków. Granicą tą 

nadal w kierunku południowo – wschodnim do drogi nr 102383D i nią do kolonii Trzy Chałupy. Stąd 

drogą nr 1400D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 15 w m. Trzebnica. Następnie 

w kierunku ogólnym południowo – zachodnim przez m. Trzebnica drogami o numerach: 15 i 340. 

Dalej nadal w tym samym kierunku drogą nr 340 przez m. Droszów, m. Wilczyn do skrzyżowania 

z drogą nr 102525D i nią w kierunku północnym do m. Kuraszków. Dalej nadal w kierunku 

północnym drogą nr 1330D przez m. Świerzów, m. Kopaszyn do m. Prusice, do skrzyżowania z drogą 

nr 1347D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

202 4981 trzebnicki 4981 

Trzebnica 1837 

Oborniki Śląskie 1403 

Prusice 1741 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

202 725 

Trzebnica 126 

13 Oborniki Śląskie 140 

Prusice 459 
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Obwód nr 203 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

203 103 polny średnia 4438 

Opis obwodu nr 203 – Na północy od m. Jaźwiny drogą nr 15 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1335D i drogą tą w kierunku południowo - wschodnim przez m. Blizocin, 

m. Pęciszów. Dalej drogą leśną w kierunku południowo - wschodnim przez oddziały leśne nr 95; 94; 

93; 92; 91 do drogi nr 1371D i drogą tą w kierunku południowo - zachodnim przez m. Grochowa do 

m. Zawonia. Następnie drogą nr 340 w kierunku zachodnim przez m. Cerekwica do skrzyżowania 

z drogą nr 15 w m. Trzebnica. Dalej drogą nr 15 w kierunku północnym przez m. Księginice do 

skrzyżowania z drogą nr 102371D. Drogą tą przez m. Kobylice do skrzyżowania z drogą leśną 

prowadzącą do m. Jaźwiny i drogą tą w kierunku wschodnim przez oddział leśny nr 26 do m. Jaźwiny, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

203 4036 trzebnicki 4036 
Trzebnica 2453 

Zawonia 1583 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

203 1033 
Trzebnica 328 

23 
Zawonia 705 
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Obwód nr 204 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

204 104 leśny bardzo dobra 7682 

Opis obwodu nr 204 – Na północy od m. Czeszów drogą nr 1333D w kierunku południowo-

wschodnim przez m. Złotów do skrzyżowania z drogą przy posesji nr 82 i drogą tą w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1455D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Białe 

Błoto do skrzyżowania z drogą nr 101961D. Drogą tą w kierunku północnym i wschodnim do 

m. Holendry. Następnie drogą nr 101961D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

nr 1480D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Strzelce Kolonia do skrzyżowania z drogą 

nr 340. Dalej drogą nr 340 w kierunku zachodnim przez m. Łuczyna, m. Ludgierzowice, m. Zawonia. 

Następnie drogą nr 1371D w kierunku północnym przez m. Grochowa do m. Czeszów tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

204 7419 
oleśnicki 4699 

Twardogóra 2 

Dobroszyce 4697 

trzebnicki 2720 Zawonia 2720 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

204 5139 
Dobroszyce 3378 

67 
Zawonia 1761 
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Obwód nr 205 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

205 105 polny bardzo dobra 5086 

Opis obwodu nr 205 – Na północy od m. Bukowice torem kolejowym w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 1451D, dalej drogą w kierunku wschodnim przez m. Gola Mała. Następnie 

drogą nr 1479D w kierunku południowo-wschodnim przez m. Olszówka, m. Stara Twardogóra. Dalej 

drogą nr 1480D do skrzyżowania z drogą nr 448 w m. Twardogóra i drogą tą w kierunku 

południowym. Dalej drogą nr 1465D przez m. Chełstówek do skrzyżowania z drogą nr 101939D 

i drogą tą w kierunku zachodnim. Następnie drogą w kierunku zachodnim do drogi nr 1480D i drogą 

tą przez m. Grabowno Wielkie do skrzyżowania z drogą nr 105961D. Dalej drogą w kierunku 

północnym przez m. Holendry do skrzyżowania przy posesji nr 49, następnie drogą nr 101961D 

w kierunku zachodnim i południowym do m. Białe Błoto. Następnie drogą nr 1455D w kierunku 

północnym przez m. Malerzów do skrzyżowania z drogą nr 1450D i drogą tą w kierunku wschodnim 

do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Bukowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

205 4643 

oleśnicki 3686 
Twardogóra 2821 

Dobroszyce 865 

trzebnicki 100 Zawonia 100 

milicki 857 Krośnice 857 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

205 1941 

Twardogóra 1011 

38 
Zawonia 99 

Krośnice 276 

Dobroszyce 555 
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Obwód nr 206 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

206 106 leśny bardzo dobra 3793 

Opis obwodu nr 206 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 1480D z drogą nr 101958D 

w m. Grabowno Wielkie, drogą nr 1480D i dalej drogą polną wzdłuż północnej granicy działek 

geodezyjnych nr: 1, 2, 4 w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 120302D. Następnie 

drogą tą w kierunku południowym do północnej granicy działki ewidencyjnej nr 63. Następnie drogą 

polną (działka ewidencyjna nr 220 i nr 174/2) w kierunku wschodnim i dalej drogą polną w kierunku 

południowo – wschodnim (działka ewidencyjna nr 186) do skrzyżowania z drogą nr 1470D 

w m. Sądrożyce. Drogą tą, następnie drogą leśną (rozwidlenie na wysokości oddziału leśnego nr 8) 

wzdłuż wschodniej granicy oddziału leśnego nr 9 i drogą nr 101951D, w kierunku południowym do 

rozwidlenia dróg (na wysokości południowej granicy działki nr 13). Drogą tą w kierunku ogólnym 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 1470 w m. Sosnówka. Drogą nr 1470D w kierunku 

południowo – zachodnim do północnej granicy administracyjnej kolonii Miodary (południowa granica 

działki ewidencyjnej nr 178/126). Granicą tą w kierunku ogólnym północno – zachodnim przez 

oddział leśny nr 126, dalej ścianą lasu wzdłuż oddziału leśnego nr 108, przez oddział leśny nr: 104, 

59, 60, południowo – zachodnią częścią granicy oddziału leśnego nr 54. Następnie drogą polną przez 

działkę ewidencyjną nr 323 w kierunku zachodnim do drogi nr 1480D i nią w kierunku północno – 

wschodnim przez m. Grabowno Wielkie do skrzyżowania z drogą nr 101958D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

206 3707 oleśnicki 3707 

Oleśnica 13 

Twardogóra 2203 

Dobroszyce 1491 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

206 2965 

Oleśnica 12 

78 Twardogóra 1522 

Dobroszyce 1431 
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Obwód nr 207 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

207 70 leśny bardzo dobra 4191 

Opis obwodu nr 207 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 1485D z drogą nr 1490D 

w m. Domasławice drogą nr 1490D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Królewska Wola, 

m. Bukowina Sycowska, m. Węgrowa do skrzyżowania z drogą nr 25. Dalej w kierunku południowo – 

zachodnim drogą nr 25 do skrzyżowania z drogą nr 448 w m. Drołtowice. Z m. Drołtowice drogą 

nr 448 w kierunku północno – zachodnim przez m. Gola Wielka, m. Chełstówek do m. Twardogóra. 

W m. Twardogóra nadal drogą 448 w kierunku północno – wschodnim do m. Goszcz, do 

skrzyżowania z drogą nr 1490D i tą drogą przez m. Domasławice, do skrzyżowania z drogą nr 1485D, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

207 3887 oleśnicki 3887 

Syców 205 

Twardogóra 2408 

Międzybórz 1274 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

207 3145 

Syców 95 

75 Twardogóra 1992 

Międzybórz 1058 
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Obwód nr 208 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

208 107 leśny bardzo dobra 3565 

Opis obwodu nr 208 – Na północy od m. Sądrożyce drogą w kierunku wschodnim do m. Chełstówek, 

dalej drogą nr 1465D w kierunku południowym przez m. Chełstów do skrzyżowania z drogą nr 25. 

Dalej drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą leśną przy oddziale 

leśnym nr 247. Drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Małe Brzezie do skrzyżowania z drogą 

nr 1477D. Drogą nr 1477D przez m. Brzezinka, m. Miodary, następnie drogą w kierunku północno-

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1470D. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez 

m. Sosnówka. Dalej drogą przy południowym skraju oddziału leśnego nr 81 w kierunku północnym 

i drogą tą do m. Sądrożyce, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

208 3424 oleśnicki 3424 

Oleśnica 1871 

Twardogóra 1247 

Dobroszyce 306 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

208 2280 

Oleśnica 1421 

64 Twardogóra 630 

Dobroszyce 229 
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Obwód nr 209 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

209 108 leśny bardzo dobra 3765 

Opis obwodu nr 209 – Na północy od m. Chełstówek drogą nr 448 w kierunku wschodnim 

i południowym przez m. Gola Wielka, m. Drołtowice, m. Zawada do skrzyżowania z drogą nr 1498D. 

Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez m. Szczodrów do skrzyżowania z drogą nr 1465D. 

Drogą tą w kierunku północno-zachodnim, następnie drogą w kierunku północnym po wschodniej 

granicy oddziału leśnego nr 220 do skrzyżowania z drogą nr 25. Drogą nr 25 w kierunku wschodnim 

na odcinku 60m, dalej drogą nr 1465D w kierunku północno-zachodnim przez m. Chełstów do 

m. Chełstówek, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

209 3656 oleśnicki 3656 

Oleśnica 167 

Syców 2065 

Twardogóra 1424 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

209 2725 

Oleśnica 123 

72 Syców 1348 

Twardogóra 1254 
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Obwód nr 210 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

210 71 leśny bardzo dobra 3675 

Opis obwodu nr 210 – Na północy przecięcie drogi nr 1487D z granicą województwa i dalej tą 

granicą w kierunku wschodnim do przecięcia z drogą nr 25. Drogą tą przez m. Międzybórz do m. Ose, 

a następnie w kierunku południowo – wschodnim polną drogą gruntową niedaleko osady Karolinów 

do drogi nr 1494D i tą drogą w kierunku południowym do m. Hałdrychowice, do skrzyżowania 

z drogą nr 101554D i tą drogą, a następnie drogą polną w kierunku południowo – zachodnim do 

m. Dziesławice. Od m. Dziesławice w kierunku północno – zachodnim drogą nr 1490D przez 

m. Węgrowa, m. Bukowina Sycowska, m. Królewska Wola do m. Domasławice. Następnie drogą 

nr 1485D i drogą nr 1487D w kierunku północno – wschodnim do granicy województwa, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

210 3412 oleśnicki 3412 
Twardogóra 72 

Międzybórz 3340 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

210 1645 
Twardogóra 12 

45 
Międzybórz 1633 
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Obwód nr 211 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

211 72 polny dobra 5062 

Opis obwodu nr 211 – Na północy przecięcie drogi nr 25 z granicą województwa dolnośląskiego 

i granicą tą na południowy – wschód do przecięcia z drogą nr 449. Stąd drogą nr 449 do m. Syców. 

Następnie drogą nr 101726D do skrzyżowania z drogą nr 1495D i tą drogą w kierunku północno – 

zachodnim do m. Komorów i dalej drogą nr 1490D do m. Dziesławice. Następnie drogą polną (przed 

transformatorem) i drogą nr 101554D w kierunku północno – wschodnim do m. Hałdrychowice, do 

skrzyżowania z drogą nr 1494D i tą drogą w kierunku północnym do drogi polnej gruntowej 

(niedaleko osady Karolinów) i tą drogą w kierunku północno – zachodnim do m. Ose, do 

skrzyżowania z drogą nr 25 i tą drogą przez m. Międzybórz do granicy województwa dolnośląskiego, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

211 4652 oleśnicki 4652 
Syców 1450 

Międzybórz 3202 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

211 1734 
Syców 717 

34 
Międzybórz 1017 
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Obwód nr 212 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

212 109 polny Dobra  7888 

Opis obwodu nr 212 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1490D z drogą nr 25, drogą nr 1490D 

w kierunku południowo – wschodnim przez m. Dziesławice do skrzyżowania z drogą nr 1495D 

w m. Komorów. Drogą tą nadal w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 101726D w m. Syców. Drogą tą i drogą nr 1500D w kierunku południowo – zachodnim przez 

m. Syców. Dalej nadal w kierunku południowo – zachodnim drogą nr 448 przez m. Nowy Dwór do 

drogi E67 i nią do rzeki Widawa. Rzeką tą do toru kolejowego i tym torem kolejowym nadal 

w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1465D i nią w kierunku północno - 

zachodnim przez m. Gutków, m. Ligota Polska, m. Zielonka. Dalej w kierunku północno - wschodnim 

drogą nr 1498D przez m. Szczodrów do skrzyżowania z drogą nr 448 w m. Wojciechowo Wielkie. 

Dalej drogą nr 448 w kierunku północnym przez m. Zawada, m. Drołtowice, do skrzyżowania z drogą 

nr 25. Drogą tą w kierunku północno – wschodnim przez m. Ligota Dziesławska do skrzyżowania 

z drogą nr 1490D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

212 7290 oleśnicki 7290 

Oleśnica 682 

Syców 6231 

Dziadowa Kłoda 3 

Międzybórz 374 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

212 1867 

Oleśnica 111 

24 Syców 1520 

Międzybórz 236 
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Obwód nr 213 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

213 91 leśny bardzo dobra 6285 

Opis obwodu nr 213 – Na północy od mostu drogowego na rzece Odrze, drogą nr 340 w kierunku 

południowo – wschodnim zachodnią częścią m. Małowice, m. Boraszyn, m. Wodnica, m. Rudno, 

m. Wołów – do  skrzyżowania z torem kolejowym i tym torem kolejowym w kierunku południowo – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą 338 i tą drogą i następnie drogą nr 1286D w kierunku 

południowo – zachodnim przez m. Gąsior, m. Krzydlina Mała, m. Krzydlina Wielka, Domaszków. 

W m. Domaszków drogą gruntową na zachód do rzeki Odry i nieistniejącej Przystani Chrobrego. Od 

przecięcia się drogi gruntowej z rzeką Odrą tą rzeką na północ do mostu drogowego na rzece Odrze, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

213 6069 
wołowski 6067 

Wołów 5926 

Wińsko 141 

lubiński 2 Ścinawa 2 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

213 4067 
Wołów 4009 

65 
Wińsko 58 
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Obwód nr 214 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

214 128 polny dobra 5828 

Opis obwodu nr 214 – Na północy od przecięcia się rzeki Odry z drogą gruntową nieistniejąca 

Przystań Chrobrego – Domaszków i tą drogą w kierunku wschodnim do m. Domaszków. Dalej drogą 

nr 1286D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Krzydlina Wielka, m. Krzydlina Mała. 

Z m. Krzydlina Mała na południe drogą nr 1285D do m. Zagórzyce. Następnie nadal w kierunku 

południowym drogą polno – leśną do skrzyżowania z drogą nr 341 i tą drogą w kierunku wschodnim 

do drogi gruntowej prowadzącej do rzeki Odry (na wysokości m. Rzeczyca) i tą drogą do rzeki Odry, 

skąd rzeką Odrą do przecięcia się z drogą gruntową, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

214 5371 

wołowski 5367 Wołów 5367 

średzki 1 Malczyce 1 

legnicki 1 Prochowice 1 

lubiński 2 Ścinawa 2 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

214 1565 Wołów 1565 27 
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Obwód nr 215 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

215 129 polny bardzo dobra 3965 

Opis obwodu nr 215 – Na północy od przecięcia się drogi nr 1286D z drogą nr 1285D 

w m. Krzydlina Mała drogą nr 1286D w kierunku północno – wschodnim przez m. Gąsior do 

skrzyżowania z drogą nr 338 w m. Wołów. Następnie drogą nr 338 i drogą nr 1291D w kierunku 

południowym przez m. Stobno. Stąd drogą nr 1295D do skrzyżowania z drogą nr 341 w m. Pogalewo 

Wielkie. Następnie drogą gruntową do rzeki Odra i tą rzeką na zachód do drogi gruntowej i tą drogą 

w kierunku północnym do drogi nr 341. Następnie drogą tą w kierunku zachodnim do drogi polno – 

leśnej i tą drogą w kierunku północnym przez m. Zagórzyce do drogi nr 1285D i tą drogą do 

skrzyżowania z drogą nr 1286D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

215 3660 
wołowski 3658 

Wołów 2973 

Brzeg Dolny 685 

średzki 2 Środa Śląska 2 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

215 1099 
Wołów 958 

28 
Brzeg Dolny 141 
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Obwód nr 216 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

216 130 polny średnia 6300 

Opis obwodu nr 216 – Na północy drogą nr 340 w kierunku południowo – wschodnim przez 

m. Wołów, m. Uskorz Mały, m. Lipnica do skrzyżowania z drogą nr 1353D (Godzięcin – Radecz). 

Drogą tą w kierunku południowym przez m. Radecz (wschodni skraj) do m. Brzeg Dolny. Dalej przez 

m. Brzeg Dolny drogami nr: 1353D, 1298D, 341, 1296D do rzeki Odry. Rzeką Odrą w kierunku 

zachodnim do drogi gruntowej. Drogą tą w kierunku południowym przez m. Pogalewo Wielkie do 

skrzyżowania z drogą nr 341. Drogą tą i następnie drogą nr 1295D w kierunku północnym do 

m. Stobno. Dalej drogą nr 1291D i drogą nr 338 nadal w kierunku północnym do i przez m. Wołów. 

Następnie przez m. Wołów drogami nr: 102814D, 338 i 102861D do skrzyżowania z drogą nr 340, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

216 5252 
wołowski 5251 

Wołów 2300 

Brzeg Dolny 2951 

średzki 1 Miękinia 1 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

216 1041 
Wołów 502 

17 
Brzeg Dolny 539 
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Obwód nr 217 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

217 131 leśny bardzo dobra 4989 

Opis obwodu nr 217 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1353D z drogą nr 1288D w m. Godzięcin, 

drogą nr 1288D w kierunku północno – wschodnim do granicy administracyjnej m. Bagno. Stąd na 

południe drogą polno – leśną przez oddziały leśne: nr 102, nr 233, wzdłuż zachodniej granicy oddziału 

leśnego nr 240 i następnie przez oddziały leśne nr: 240, 249, 248, 247, 256 i 255. Dalej drogą nr 340 

w kierunku wschodnim przez m. Rościsławice do skrzyżowania z drogą nr 1358D i drogą tą 

w kierunku południowym przez m. Niziny, m. Uraz do rzeki Lubniówka i tą rzeką do rzeki Odra. 

Rzeką Odra na zachód do drogi nr 1296D w m. Brzeg Dolny. Stąd na północ przez m. Brzeg Dolny 

drogami nr: 1296D, 341, 1298D, 1353D. Dalej drogą nr 1353D przez m. Radecz (wschodni skraj) do 

m. Godzięcin do skrzyżowania z drogą nr 1288D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

217 4355 

trzebnicki 1353 Oborniki Śląskie 1353 

wołowski 2985 Brzeg Dolny 2985 

średzki 17 Miękinia 17 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

217 2548 
Oborniki Śląskie 757 

51 
Brzeg Dolny 1791 
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Obwód nr 218 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

218 132 leśny dobra 5117 

Opis obwodu nr 218 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1358D z drogą nr 1357D w m. Morzęcin 

Mały, drogą nr 1357D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Morzęcin Wielki do 

skrzyżowania z drogą nr 1348D w m. Siemianice i nią do drogi nr 102521D. Drogą nr 102521D 

w kierunku wschodnim do m. Kuraszków. W m. Kuraszków drogą nr 1330D w kierunku 

południowym do drogi nr 102524D. Drogą tą oraz drogą nr 102525D w kierunku południowo – 

wschodnim do m. Wilczyn. Stąd drogą nr 1364D w kierunku południowo – zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 342 w m. Golędzinów. Stąd drogą nr 347 w kierunku północnym do rzeki 

Lubniówka. Rzeką tą w kierunku południowo – zachodnim przez m. Lubniów, m. Uraz do 

skrzyżowania z drogą nr 341. Drogą tą i następnie drogą nr 1358D w kierunku północnym przez 

m. Niziny, m. Rościsławice, m. Wielka Lipa, m. Osola, do skrzyżowania z drogą nr 1357D 

w m. Morzęcin Mały, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

218 4352 trzebnicki 4352 Oborniki Śląskie 4352 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

218 2414 Oborniki Śląskie 2414 47 
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Obwód nr 219 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

219 133 polny słaba 7712 

Opis obwodu nr 219 – Na północy od m. Wilczyn drogą nr 340 przez m. Droszów do skrzyżowania 

z ulicą księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka w miejscowości Trzebnica. Dalej ulicą księdza 

Dziekana Wawrzyńca Bochenka w kierunku południowym, następnie ulicą Wrocławską do 

skrzyżowania z drogą nr 5. Drogą tą przez m. Będkowo, dalej drogą nr E261 i nr 5 w kierunku 

południowym przez m. Wisznia Mała do m. Ligota Piękna. Dalej drogą nr 5 w kierunku południowym 

przez m. Kryniczno, m. Psary do rzeki Widawa. Rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 342 i drogą tą w kierunku północnym przez m. Szewce, m. Zajączków, 

m. Pęgów do m. Golędzinów. Następnie drogą nr 1364D w kierunku północno-wschodnim do 

m. Wilczyn, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

219 6725 
trzebnicki 6658 

Trzebnica 689 

Oborniki Śląskie 948 

Wisznia Mała 5021 

Wrocław 67 m. Wrocław  67 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

219 1131 

Trzebnica 20 

15 
Oborniki Śląskie 295 

Wisznia Mała 814 

m. Wrocław 2 
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Obwód nr 220 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

220 134 polny słaba 5942 

Opis obwodu nr 220 – Na północy w m. Trzebnica od skrzyżowania dróg nr 15 i 340, drogą nr 340 

w kierunku wschodnim do m. Cerekwica. Dalej drogą nr 102398D w kierunku południowym, dalej 

drogą prowadzącą do m. Sędzice w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 1337D. Drogą tą w kierunku południowym przez m. Czachowo do skrzyżowania z drogą nr 1341D 

i drogą tą przez m. Głuchów do skrzyżowania z drogą nr 102378D. Drogą tą w kierunku 

południowym, następnie drogą polną w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 1371D 

i drogą tą przez m. Godzieszowa, m. Siedlec do skrzyżowania w m. Pasikurowice. Dalej drogą 

w kierunku północno-zachodnim do m. Malin. Następnie drogą nr 1368D i drogą nr 104933D 

w kierunku południowym do m. Psary. Dalej drogą nr 5 w kierunku północnym przez m. Kryniczno 

do m. Ligota Piękna. Dalej drogą nr 5 i E261 w kierunku północnym przez m. Wisznia Mała, 

m. Będkowo do skrzyżowania z ulicą Wrocławską prowadzącą do m. Trzebnica. Ulicą tą w kierunku 

północno-wschodnim, dalej ulicą księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka do skrzyżowania z drogą 

nr 15, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

220 5095 
trzebnicki 4162 

Trzebnica 1912 

Zawonia 275 

Wisznia Mała 1975 

wrocławski 933 Długołęka 933 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

220 990 

Długołęka 261 

17 
Trzebnica 242 

Zawonia 15 

Wisznia Mała 472 
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Obwód nr 221 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

221 135 polny słaba 5114 

Opis obwodu nr 221 – Na północy od m. Cerekwica drogą nr 340 w kierunku wschodnim przez 

m. Zawonia do m. Łuczyna. Dalej drogą w kierunku południowym przez m. Krotowice do 

skrzyżowania z drogą prowadzącą do m. Węgrów i drogą tą w kierunku zachodnim do m. Węgrów. 

Dalej drogą nr 1907D w kierunku zachodnim przez m. Krakowiany, do m. Boleścin. Następnie drogą 

nr 102376D do m. Głuchów Górny, dalej drogą nr 1341D w kierunku zachodnim do skrzyżowania 

z drogą 1337D i drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez m. Czachowo do skrzyżowania 

z drogą nr 102398D i drogą tą do m. Cerekwica, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

221 4762 

oleśnicki 239 Dobroszyce 239 

trzebnicki 4163 
Trzebnica 764 

Zawonia 3399 

wrocławski 360 Długołęka 360 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

221 276 

Długołęka 17 

5 
Trzebnica 82 

Zawonia 172 

Dobroszyce 5 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 444 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 445 – Poz. 653



Obwód nr 222 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

222 167 polny bardzo słaba 3188 

Opis obwodu nr 222 – Na północy od m. Głuchów Górny drogą nr 102376D w kierunku wschodnim 

do skrzyżowania z drogą nr 1371D w m. Boleścin. Dalej drogą nr 1907D przez m. Krakowiany do 

skrzyżowania z drogą nr 1453D w m. Węgrów. Dalej drogą nr 1453D w kierunku południowym przez 

m. Łozina, m. Bąków, m. Olszyca do m. Domaszczyn. Następnie w kierunku północno-zachodnim 

rowem po północnej granicy działek nr 167/12; 103/4; 31/49; 29/2; 27, dalej drogą polną do 

m. Pasikurowice. Następnie drogą nr 1371D w kierunku północnym przez m. Siedlec, 

m. Godzieszowa, dalej drogą w kierunku północnym do drogi nr 102378D. Drogą tą w kierunku 

północnym do drogi nr 1341D, drogą tą w kierunku północnym do m. Głuchów Górny, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

222 2793 
trzebnicki 664 Trzebnica 664 

wrocławski 2129 Długołęka 2129 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

222 158 
Długołęka 68 

5 
Trzebnica 90 
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Obwód nr 223 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

223 168 polny słaba 6287 

Opis obwodu nr 223 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1453D z drogą biegnącą wzdłuż 

zabudowań nr 17 w m. Węgrów, drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 106888D i nią w kierunku południowym przez m. Skała do skrzyżowania z drogą nr 1472D 

(Węgrów – Dobra). Drogą nr 1472D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Dobrzeń, 

m. Dobra, do skrzyżowania z drogą nr 1480D (Dobroszyce – Borowa). Drogą tą w kierunku 

południowym przez m. Stępin do skrzyżowania z drogą E67. Dalej w tym samym kierunku drogą 

nr 440 przez m. Borowa do skrzyżowania z torem kolejowym. Torem kolejowym w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Długołęka. Drogą tą w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą nr 4009D w m. Szczodre. Dalej drogą nr 4009D w kierunku południowo – 

zachodnim przez m. Szczodre, m. Domaszczyn do skrzyżowania z drogą nr 1453D. Drogą nr 1453D 

w kierunku północno – wschodnim przez m. Olszyca (przysiółek), m. Bąków, m. Łozina, m. Bierzyce, 

do skrzyżowania z drogą biegnącą wzdłuż zabudowań nr 17 w m. Węgrów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

223 5667 
oleśnicki 580 Dobroszyce 580 

wrocławski 5087 Długołęka 5087 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

223 1142 
Długołęka 1134 

18 
Dobroszyce 8 
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Obwód nr 224 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

224 136 polny średnia 5087 

Opis obwodu nr 224 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 102047D z drogą nr 340 w m. Łuczyna, 

drogą nr 340 w kierunku południowo – wschodnim przez m. Strzelce do skrzyżowania z drogą 

nr 1480D. Dalej drogą nr 1480D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą polną. Drogą tą 

przez działkę ewidencyjną nr 323 w kierunku wschodnim do południowo – zachodniej części granicy 

oddziału leśnego nr 54. Stąd ścianą lasu (wzdłuż południowo – zachodniej części granicy oddziału 

leśnego nr 54, przez oddziały leśne nr: 60, 59, 104, wzdłuż oddziału leśnego nr 108, przez oddział 

leśny nr 126) – w kierunku ogólnym południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1470D. 

Drogą tą w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 340 i nią w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 102149D w m. Dąbrowa. Drogą nr 102149D w kierunku 

południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą 1472D i nią w kierunku północno – zachodnim 

przez m. Jenkowice, m. Dobrzeń, m. Jaksonowice do skrzyżowania z drogą nr 106888D. Drogą tą 

w kierunku północno – wschodnim przez m. Skała i dalej drogą polną przez m. Krotowice (kolonia) 

do skrzyżowania z drogą nr 102047D i nią nadal w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 340 w m. Łuczyna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

224 4548 
oleśnicki 4342 

Oleśnica 641 

Dobroszyce 3701 

wrocławski 206 Długołęka 206 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

224 80 

Oleśnica 1 

2 Długołęka 9 

Dobroszyce 70 
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Obwód nr 225 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

225 169 polny średnia 5039 

Opis obwodu nr 225 – Na północy przecięcie drogi nr 1480D (Dobroszyce – Borowa) z drogą 

nr 1472D (Węgrów – Oleśnica), drogą nr 1472D w kierunku południowo – wschodnim przez 

m. Jenkowice, do skrzyżowania z drogą nr 102149D. Drogą tą w kierunku północno – wschodnim 

przez m. Dąbrowa do skrzyżowania z drogą nr 340 i nią w kierunku południowym do m. Oleśnica – 

Rataje. Dalej w kierunku wschodnim drogą nr E67 do drogi nr 1920D. Drogą tą w kierunku 

południowo – zachodnim przez m. Oleśnica, m. Piszkawa, do skrzyżowania z drogą nr 1921D 

w m. Oleśniczka. Drogą tą w ogólnym kierunku północnym przez m. Mydlice (kolonia), m. Raków, 

do przecięcia z torem kolejowym w m. Borowa. Następnie nadal w kierunku północnym drogą nr 440 

przez m. Borowa do przecięcia z drogą E67 i dalej w tym samym kierunku drogą nr 1480D przez 

m. Stępin, do skrzyżowania z drogą nr 1472D w m. Oleśniczka, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

225 4308 
oleśnicki 3002 

Oleśnica 2475 

m. Oleśnica 488 

Dobroszyce 39 

wrocławski 1306 Długołęka 1306 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

225 470 
Oleśnica 62 

9 
Długołęka 408 
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Obwód nr 226 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

226 137 polny bardzo dobra 5320 

Opis obwodu nr 226 – Na północy od m. Miodary drogą nr 1477D m. Brzezinka do skrzyżowania 

z drogą leśną przy oddziale leśnym nr 265 i drogą tą w kierunku południowym do drogi nr 25. Drogą 

tą w kierunku południowym do drogi nr 102160D. Drogą nr 102160D i drogą nr 102159D do 

skrzyżowania z drogą nr 1469D w m. Cieśle. Drogą nr 1469D do skrzyżowania z torem kolejowym 

i torem tym w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1920D w m. Oleśnica. Drogą 

nr 1920D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr E67, drogą tą w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 340. Drogą nr 340 w kierunku północnym przez m. Dąbrowa do 

skrzyżowania z drogą nr 1470D. Drogą nr 1470D w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 1477D i drogą tą do m. Miodary, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

226 4003 oleśnicki 4003 

Oleśnica 3250 

m. Oleśnica 279 

Dobroszyce 474 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

226 941 

Oleśnica 723 

18 m. Oleśnica 8 

Dobroszyce 210 
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Obwód nr 227 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

227 138 polny bardzo dobra 3755 

Opis obwodu nr 227 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 25 z drogą polną przy oddziale leśnym 

nr 165, drogą polną w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 1465D i drogą tą 

w kierunku południowym przez m. Zielonka, m. Ligota Polska. Dalej drogą nr 102155D przez 

m. Poniatowice do skrzyżowania z torem kolejowym i torem tym w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1469D. Dalej drogą nr 1469D w kierunku północnym przez m. Cieśle, 

następnie drogą nr 102159D i 102160D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 25. Drogą 

nr 25 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1477D, drogą tą w kierunku 

północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą polną. Drogą tą po południowym skraju oddziałów 

leśnych nr 217, 187, 186, 185, 184 do skrzyżowania z drogą nr 25, drogą tą w kierunku północno-

wschodnim do skrzyżowania przy oddziale leśnym nr 165, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

227 3574 oleśnicki 3574 Oleśnica 3574 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

227 1334 Oleśnica 1334 36 
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Obwód nr 228 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

228 139 polny średnia 5152 

Opis obwodu nr 228 – Na północnym wschodzie od skrzyżowania toru kolejowego w m. Stradomia 

Wierzchnia z drogą nr 1499D, drogą nr 1499D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Nowa 

Stradomia, m. Stradomia Dolna do drogi nr 1460D w m. Dziadowa Kłoda. Następnie drogą nr 1460D 

w kierunku południowo – zachodnim przez m. Radzowice do drogi 101788D i tą drogą nadal 

w kierunku południowo – zachodnim przez m. Miłowice do granicy województwa opolskiego. Tą 

granicą w kierunku północno – zachodnim do cieku wodnego Osuch i dalej tym ciekiem w kierunku 

północno - zachodnim. Następnie drogą polną w kierunku południowo – zachodnim do drogi 

nr 1465D (Wabienice – Jemielna). Tą drogą w kierunku północnym przez m. Jemielna do toru 

kolejowego. Tym torem kolejowym w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 1499D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

228 4897 oleśnicki 4897 

Oleśnica 398 

Syców 176 

Bierutów 422 

Dziadowa Kłoda 3901 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

228 1139 

Oleśnica 218 

22 
Syców 34 

Bierutów 8 

Dziadowa Kłoda 879 
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Obwód nr 229 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

229 140 polny dobra 9988 

Opis obwodu nr 229 – Na północnym wschodzie od skrzyżowania drogi nr 449 z granicą 

województwa dolnośląskiego, granicą tą w kierunku południowym, a następnie zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 101788D. Drogą tą w kierunku północno – wschodnim przez m. Miłowice do 

m. Radzowice. Następnie drogą nr 1460D nadal w kierunku północno – wschodnim do m. Dziadowa 

Kłoda. Stąd drogą nr 1499D w kierunku północno – zachodnim przez m. Stradomia Dolna, m. Nowa 

Stradomia, do skrzyżowania z torem kolejowym. Tym torem kolejowym w kierunku północno – 

wschodnim do rzeki Widawa. Rzeką Widawa do drogi E67 i nią, a następnie drogą nr 448 w kierunku 

północno – wschodnim przez m. Nowy Dwór do m. Syców. W m. Syców drogami nr 1500D 

i 101726D do drogi nr 449 i nią nadal w kierunku północno – wschodnim do styku z granicą 

województwa dolnośląskiego, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

229 8571 oleśnicki 8571 
Syców 2943 

Dziadowa Kłoda 5628 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

229 2210 
Syców 930 

22 
Dziadowa Kłoda 1280 
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Obwód nr 230 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

230 160 polny średnia 5572 

Opis obwodu nr 230 – Na północy styk byłego województwa wrocławskiego z rzeką Odrą i tą rzeką 

w kierunku wschodnim do m. Rzeczyca. Stąd na południe drogą  nr 104799D i następnie drogą 

nr 107225D do toru kolejowego w m. Lipnica. Tym torem kolejowym w kierunku południowo – 

wschodnim do drogi polnej prowadzącej do m. Jastrzębce. Stąd tą drogą w kierunku południowo – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2066D w m. Jastrzębce. Drogą nr 2066, drogą polno – leśną 

i następnie drogą nr 2076D w kierunku południowo – zachodnim do m. Proszków. Stąd drogą 

nr 104768D w kierunku północno – zachodnim przez m. Kwietno do drogi polnej. Tą drogą 

w kierunku północno – zachodnim przez oddział leśny nr 261 i następnie drogą nr 104704D do 

skrzyżowania z drogą nr 104711D i tą drogą w kierunku zachodnim do drogi polnej biegnącej wzdłuż 

wschodniej części m. Laskowice i tą drogą w kierunku północnym do zachodniej granicy 

administracyjnej m. Mazurowice i tą granicą wzdłuż wschodniej granicy oddziałów leśnych nr 284, 

nr 279, nr 278 i zachodniej granicy oddziału leśnego nr 63A. Stąd w kierunku wschodnim północną 

granicą oddziału leśnego nr 63A do drogi nr 2179D i tą drogą i drogą nr 2191D do skrzyżowania 

z rzeką Odra (zgodnie z granicą byłego województwa wrocławskiego), tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

230 5048 

wołowski 1 Wołów 1 

średzki 4714 
Malczyce 3109 

Środa Śląska 1605 

legnicki 333 
Ruja 332 

Prochowice 1 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

230 908 

Malczyce 460 

16 Środa Śląska 443 

Ruja 5 
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Obwód nr 231 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

231 161 leśny bardzo dobra 6317 

Opis obwodu nr 231 – Na północy od m. Rzeczyca rzeką Odrą w kierunku wschodnim do rozlewiska 

(cieku wodnego) w okolicy 2 km na północ od m. Lubiatów. Następnie w kierunku południowym 

drogą polną wzdłuż rzeki Jeziorka i dalej drogą polną i następnie drogą nr 104880D do skrzyżowania 

z drogą nr 2060D w m. Lubiatów. Drogą nr 2060D w kierunku południowo – wschodnim przez 

m. Lubiatów do m. Zabór Mały. Dalej na południe drogą wzdłuż zachodniej granicy oddziałów 

leśnych nr 155, nr 156 i nr 163, następnie dalej tą drogą na południowy – wschód przez oddziały leśne 

nr 170, nr 169 i nr 170A i dalej drogą polną do skrzyżowania z drogą nr 1056D w m. Miękinia. Stąd 

drogą nr 2056D w kierunku południowym do toru kolejowego i tym torem kolejowym w kierunku 

zachodnim do drogi nr 107225D w m. Lipnica. Drogą tą w kierunku północnym przez m. Lipnica do 

m. Rzeczyca, do rzeki Odra, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

231 6011 

wołowski 14 Brzeg Dolny 14 

średzki 5997 
Miękinia 881 

Środa Śląska 5116 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

231 2568 
Miękinia 491 

41 
Środa Śląska 2077 
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Obwód nr 232 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

232 162 polny bardzo dobra 6064 

Opis obwodu nr 232 – Na północy rozlewisko rzeki Odra w okolicy 2 km na północ od m. Lubiatów, 

stąd rzeką Odrą w kierunku wschodnim do wysokości południowej części m. Uraz. Stąd drogą polną 

w kierunku południowo – zachodnim przez m. Gosławice, do torów kolejowych. Tym torem 

kolejowym do skrzyżowania z drogą nr 2054D. Drogą nr 2054D i drogą nr 104886D nadal w kierunku 

południowo – zachodnim przez m. Brzezinka Średzka do skrzyżowania z drogą nr 2055D 

w m. Wilkostów. Drogą nr 2055D w kierunku południowym przez m. Wojnowice do skrzyżowania 

z drogą nr 2058D w m. Mrozów. Drogą tą do skrzyżowania z torem kolejowym i tym torem 

kolejowym w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2056D w m. Miękinia. Drogą 

nr 2056D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą polną. Następnie tą drogą w kierunku 

północno – zachodnim przez oddziały leśne nr 170A, nr 169, nr 170 a następnie w kierunku 

północnym nadal tą drogą wzdłuż zachodniej granicy oddziałów leśnych nr 163, nr 156 i nr 155 do 

skrzyżowania z drogą nr 2060D. Drogą nr 2060D w kierunku północno – zachodnim przez m. Zabór 

Mały do m. Lubiatów. Z m. Lubiatów w kierunku północnym drogą nr 104880D a następnie drogą 

polną do rzeki Jeziorka i dalej tą drogą wzdłuż rzeki Jeziorka do rozlewiska, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

232 5661 

trzebnicki 2 Oborniki Śląskie 2 

wołowski 14 Brzeg Dolny 14 

średzki 5645 Miękinia 5645 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

232 1181 Miękinia 1181 20 
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Obwód nr 233 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

233 163 polny średnia 5618 

Opis obwodu nr 233 – Na północy od skrzyżowania drogi polnej z rzeką Odrą na wysokości 

południowej części m. Uraz, rzeką Odrą w kierunku południowo – wschodnim do wysokości dawnych 

koszar radzieckich, dalej w kierunku zachodnim  prostopadle do ronda. Następnie drogą nr 105936D 

w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1610D i tą drogą w kierunku północno – 

zachodnim do drogi nr 1611D i tą drogą w kierunku południowo – zachodnim (czyli kolejno ulicami: 

Kozią, Brodzką, Stabłowicką) do przejazdu przy stacji PKP pracze Odrzańskie. Następnie torem 

kolejowym w kierunku północno – zachodnim do mostu kolejowego na rzece Bystrzyca. Stąd rzeką 

Bystrzyca w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 336. Tą drogą w kierunku 

północno - zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1608D (ul. Marszowicka) i nią w kierunku 

południowo – zachodnim do drogi nr 94 i tą drogą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 1606D i nią do toru kolejowego. Tym torem kolejowym w kierunku północno – zachodnim do 

m. Mrozów. Stąd przez m. Mrozów drogą nr 2058D w kierunku północno – zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2055D i tą drogą w kierunku północnym przez m. Wojnowice do 

m. Wilkostów, do skrzyżowania z drogą nr 104886D. Drogą nr 104866D i drogą nr 2054D w kierunku 

północno – wschodnim przez m. Brzezinka Średzka do skrzyżowania z torem kolejowym i tym torem 

kolejowym do drogi polnej i nią w kierunku północno – wschodnim przez m. Gosławice do rzeki 

Odry, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

233 4763 

trzebnicki 6 Oborniki Śląskie 6 

średzki 3024 Miękinia 3024 

Wrocław 1733 Wrocław 1733 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

233 1403 
Miękinia 762 

25 
Wrocław 641 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 468 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 469 – Poz. 653



Obwód nr 234 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

234 164 polny dobra 3279 

Opis obwodu nr 234 – Na północy od skrzyżowania rzeki Lubniówka z drogą nr 342, drogą nr 342 

w kierunku południowo – wschodnim przez m. Golędzinów, m. Pęgów, m. Zajączków, m. Szewce do 

skrzyżowania z rzeką Widawa. Tą rzeką w kierunku zachodnim do ujścia tej rzeki do rzeki Odry. 

Następnie rzeką Odrą w kierunku północno – zachodnim do ujścia rzeki Lubniówka do rzeki Odry 

i rzeką Lubniówka w kierunku północno – wschodnim przez m. Lubnów do skrzyżowania z drogą 

nr 342 w m. Golędzinów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

234 2881 

trzebnicki 2857 
Oborniki Śląskie 2718 

Wisznia Mała 139 

średzki 4 Miękinia 4 

Wrocław 20 Wrocław 20 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

234 461 

Oborniki Śląskie 458 

14 Wisznia Mała 1 

Wrocław 2 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 470 – Poz. 653
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Obwód nr 235 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

235 165 polny średnia 5334 

Opis obwodu nr 235 – Na północy w m. Wrocław ujście rzeki Widawa do rzeki Odry, rzeką Widawa 

w kierunku południowo – wschodnim do drogi nr 1642D. Drogą tą w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 453 i nią w kierunku południowo – zachodnim a następnie południowo – 

wschodnim do toru kolejowego. Torem tym w kierunku południowo – zachodnim do rz. Starej Odry 

i nią w kierunku zachodnim do rzeki Odry. Następnie rzeką Odrą w kierunku północno – zachodnim 

do rzeki Widawa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

235 3123 
trzebnicki 144 

Oborniki Śląskie 1 

Wisznia Mała 143 

Wrocław 2979 Wrocław 2979 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

235 56 
Wisznia Mała 6 

1 
Wrocław 50 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 472 – Poz. 653
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Obwód nr 236 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

236 166 polny słaba 3502 

Opis obwodu nr 236 – Na północy skrzyżowanie ul. Głównej (droga nr 1368D) z ul. Wierzbową 

w m. Malin, ul. Wierzbową i dalej droga polną na północ do lasu. Następnie drogą wzdłuż ściany lasu 

i dalej drogą polną w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1371D 

w m. Pasikurowice. Droga tą w kierunku północno – wschodnim do ul. Lipowej. Ulicą tą, następnie 

drogą polną i rowem w kierunku południowo – wschodnim do styku drogi nr 1453D. Drogą tą 

w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z ul. Widawską (droga nr 106799D) 

w m. Wrocław. Drogą tą w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania z ul. Pawłowicką 

(nr drogi 106710D) i nią, a następnie ul. Złotej Lilii (droga nr 106840D) w kierunku południowo – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 106610D (ul. Kłokoczycka) i nią w kierunku północno – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1642D. Drogą tą w kierunku ogólnym południowo – 

zachodnim do rzeki Widawa. Rzeką Widawa w kierunku północno – zachodnim do drogi nr 5. Drogą 

tą przez m. Psary, do drogi nr 104933D i nią w kierunku północno – wschodnim. Następnie drogą 

polną do drogi nr 1368D. Droga tą przez m. Malin do skrzyżowania z ul. Wierzbową, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

236 2978 

trzebnicki 1666 Wisznia Mała 1666 

wrocławski 994 Długołęka 994 

Wrocław 318 Wrocław 318 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

236 233 

Długołęka 170 

7 Wisznia Mała 15 

Wrocław 48 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 474 – Poz. 653
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Obwód nr 237 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

237 195 polny bardzo słaba 7136 

Opis obwodu nr 237 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1453D z drogą nr 4009D 

w m. Domaszczyn, drogą nr 4009D w kierunku północno – wschodnim przez m. Domaszczyn do 

m. Szczodre. Dalej drogą nr 1341D i następnie drogą nr 1918D w kierunku południowym przez 

m. Szczodre do ul. Południowej w m. Długołęka. Ulicą Południową nadal w kierunku południowym 

do skrzyżowania ul. Południowej z ul. Kryształową w m. Długołęka (współrzędne punktów 

granicznych N51˚09.982ʼ E017˚11.725ʼ). Stąd prosto na południe do wschodniego skraju lasu 

(współrzędne punktów granicznych N51˚09.615ʼ E017˚11.743ʼ). Tym skrajem lasu do końca 

zalesienia (współrzędne punktów granicznych N51˚09.547ʼ E017˚11.676ʼ). Dalej w kierunku 

zachodnim rowem i brzegiem zakrzaczeń do drogi polnej prowadzącej do m. Kiełczów (współrzędne 

punktów granicznych N51˚09.607ʼ E017˚11.252ʼ). Drogą tą i następnie drogami nr: 1916D i 1922D 

w kierunku południowym przez m. Kiełczów do rzeki Widawa. Rzeką Widawa w kierunku zachodnim 

do rzeki Piskorna w m. Wrocław. Rzeką tą w kierunku południowym do drogi nr 455 i nią w kierunku 

południowo – wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym. Torem kolejowym w kierunku 

południowo – wschodnim do granicy administracyjnej m. Wrocław. Granicą tą w kierunku 

południowo – zachodnim do rzeki Odra. Rzeką tą, przez Kanał Opatowicki, w kierunku północno – 

zachodnim do Starej Odry. Rzeką tą w kierunku wschodnim do toru kolejowego i nim w kierunku 

północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 453 i nią w kierunku północno – zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1642D (ul. Sołtysowicka). Drogą tą w kierunku północnym i następnie 

wschodnim do skrzyżowania z ul. Kłokoczycką (droga nr 106610D) i nią w kierunku południowo – 

wschodnim do skrzyżowania z ul. Złotej Lilii (droga nr 106840D) i nią w kierunku północno – 

wschodnim do ul. Pawłowickiej (droga nr 106710D). Dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Widawską 

(droga nr 106799D) i nią w kierunku południowo – wschodnim do drogi nr 1453 i drogą tą w kierunku 

północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 4009D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

237 2516 
wrocławski 1045 Długołęka 1045 

Wrocław 1471 Wrocław 1471 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

237 358 
Długołęka 153 

5 
Wrocław 205 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 476 – Poz. 653
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Obwód nr 238 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

238 196 polny średnia 5266 

Opis obwodu nr 238 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1918D z torem kolejowym relacji Wrocław 

– Oleśnica w m. Długołęka, torem kolejowym w kierunku wschodnim do stacji kolejowej Borowa, 

skąd drogą nr 1921D w kierunku ogólnym południowym przez m. Raków, m. Mydlice (kolonia), do 

skrzyżowania z drogą nr 1920D w m. Oleśniczka. Drogą tą w kierunku południowo – zachodnim 

przez m. Oleśniczka, m. Kątna do m. Dębna (kolonia wsi). Dalej w kierunku południowo – 

wschodnim drogą przez m. Dębna (kolonia wsi) a następnie drogą polno – leśną biegnącą zachodnią 

granicą oddziałów leśnych nr 136 i nr 146 do rzeki Widawa. Rzeką Widawa w kierunku północno – 

zachodnim do drogi nr 1922D w m. Kiełczów. Drogami nr: 1922D, 1916D i dalej drogą polną 

w kierunku północnym przez m. Kiełczów do granicy administracyjnej m. Kiełczów – rów 

(współrzędne punktów granicznych N51˚09.607ʼ E017˚11.252ʼ). Dalej rowem i brzegiem zakrzaczeń 

w kierunku wschodnim do wschodniego skraju lasu (współrzędne punktów granicznych N51˚09.547ʼ 

E017˚11.676ʼ). Tym skrajem lasu do końca zalesienia (współrzędne punktów granicznych 

N51˚09.615ʼ E017˚11.743ʼ). Stąd prosto na północ do skrzyżowania ul. Kryształowej 

z ul. Południową w m. Długołęka (współrzędne punktów granicznych N51˚09.982ʼ E017˚11.725ʼ). 

Dalej nadal w kierunku północnym ul. Południową, drogą nr 1918D przez m. Długołęka, do 

skrzyżowania z torem kolejowym, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

238 4529 wrocławski 4529 
Długołęka 4523 

Czernica 6 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

238 634 Długołęka 634 12 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 478 – Poz. 653
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Obwód nr 239 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

239 197 polny bardzo dobra 4655 

Opis obwodu nr 239 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1921D z drogą nr 1920D 

w m. Osieczniczka, drogą nr 1920D w kierunku północno – wschodnim przez m. Piszkawa do 

skrzyżowania z drogą nr 102173D. Drogą tą i następnie drogą nr 102172D w kierunku południowym 

i południowo – wschodnim przez m. Krzeczyn, m. Ligota Mała, m. Kurcja (kolonia), m. Nowa Ligota, 

do skrzyżowania z drogą nr 102163D. Następnie w kierunku południowym drogami nr: 102163D, 

1467D przez m. Zbytowa. Dalej nadal w kierunku południowym drogą nr 106922D i następnie drogą 

leśną wzdłuż zachodniej granicy oddziału leśnego nr 114 i nr 137 do skrzyżowania z drogą nr 1459D 

w m. Grędzina. Drogą tą oraz drogą nr 1538D w kierunku zachodnim przez m. Grędzina do 

skrzyżowania z drogą nr 111537D. Drogą tą i następnie drogą polną w kierunku północno – 

zachodnim i zachodnim przez m. Grędzina Kolonia, do skrzyżowania z drogą nr 1466D i nią 

w kierunku północnym do rzeki Widawa. Rzeką tą w kierunku ogólnym zachodnim do drogi leśno – 

polnej biegnącej zachodnią granicą oddziałów leśnych nr 146 i nr 136. Drogą tą w kierunku północno 

– zachodnim przez m. Dębna (kolonia wsi), do skrzyżowania z drogą nr 1920D i nią w kierunku 

północno – wschodnim przez m. Kątna, m. Oleśniczka, do skrzyżowania z drogą nr 1921D, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

239 4400 

oleśnicki 2804 
Oleśnica 2334 

Bierutów 470 

wrocławski 1364 
Długołęka 1358 

Czernica 6 

oławski 232 Jelcz - Laskowice 232 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

239 1845 

Oleśnica 995 

39 
Długołęka 804 

Jelcz - Laskowice 2 

Bierutów 44 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 480 – Poz. 653
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Obwód nr 240 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

240 170 polny słaba 4937 

Opis obwodu nr 240 - Na północnym wschodzie od skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 1469D, 

tą drogą w kierunku południowym przez m. Wyszogród, m. Nowoszyce do skrzyżowania z drogą 

nr 451 i tą drogą do skrzyżowania z drogą nr 1469D. Drogą tą w kierunku południowo – zachodnim 

przez m. Gręboszyce do skrzyżowania z drogą nr 1467D w m. Smolna. Następnie drogą nr 1467D 

w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 102163D i tą drogą w kierunku północno – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą 102172D w m. Nowa Ligota. Tą drogą w kierunku zachodnim 

przez m. Nowa Ligota, m. Ligota Mała do skrzyżowania z drogą nr 102173D w m. Krzeczyn. Stąd 

drogą nr 102173D w kierunku północnym do drogi nr 1920D. Drogą tą nadal w kierunku północnym 

przez m. Bystre do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Oleśnica. Tym torem w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1469D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

240 4427 oleśnicki 4427 

Oleśnica 4071 

m. Oleśnica 275 

Bierutów 81 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

240 297 Oleśnica 297 6 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 482 – Poz. 653
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Obwód nr 241 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

241 171 polny słaba 5139 

Opis obwodu nr 241 – Na północ od przecięcia się toru kolejowego relacji Oleśnica – Syców (ruch 

towarowy) z drogą nr 1469D, torem kolejowym w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 102155D. Tą drogą w kierunku północnym przez m. Poniatowice do skrzyżowania z drogą 

nr 1465D. Drogą tą w kierunku wschodnim przez m. Gutków. Następnie nadal drogą nr 1465D 

w kierunku południowym przez m. Jemielna do skrzyżowania z drogą polną przed zabudowaniami 

w m. Wabienice i tą drogą w kierunku północno – wschodnim do cieku wodnego Osuch. Tym ciekiem 

w kierunku południowo – wschodnim do granicy województwa opolskiego i tą granicą w kierunku 

południowo – zachodnim do przecięcia z drogą nr 1462D. Drogą tą w kierunku zachodnim przez 

m. Gorzesław, m. Strzałkowa. Następnie drogą polną i drogą nr 102161D do skrzyżowania z drogą 

nr 1469D. Drogą nr 1469D w kierunku północnym przez m. Nowoszyce, m. Wyszogród do 

skrzyżowania z torem kolejowym, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

241 4813 oleśnicki 4813 
Oleśnica 1827 

Bierutów 2986 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

241 201 
Oleśnica 102 

4 
Bierutów 99 
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Obwód nr 242 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

242 198 polny słaba 5466 

Opis obwodu nr 242 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 1469D i drogi nr 102161D, drogą 

nr 102161D, a następnie drogą polną w kierunku wschodnim przez m. Strzałkowa. Następnie drogą 

nr 1462D przez m. Gorzesław do granicy z województwem opolskim. Tą granicą w kierunku 

południowym do rzeki Widawa i tą rzeką w kierunku zachodnim do przecięcia się z drogą 

nr 106922D. Tą drogą w kierunku północnym do m. Zbytowa. Następnie drogą nr 1467D nadal 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 1469D w m. Smolna. Tą drogą w kierunku 

północno – wschodnim przez m. Gręboszyce do skrzyżowania z drogą nr 451 i tą drogą a następnie 

drogą nr 1469D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 102161D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

242 4981 oleśnicki 4981 
Oleśnica 922 

Bierutów 4059 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

242 539 
Oleśnica 148 

10 
Bierutów 391 
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Obwód nr 243 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

243 190 polny słaba 5365 

Opis obwodu nr 243 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 345 z drogą nr 104768D w m. Kwietno, 

drogą nr 104768D w kierunku wschodnim do przejazdu kolejowego w m. Proszków. Dalej torem 

kolejowym w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 2076D i nią nadal w kierunku 

południowym do m. Bukówek, do skrzyżowania z drogą nr 2070D. Drogą tą w kierunku wschodnim 

do drogi nr 107232D i nią, a następnie drogą nr 107231D w kierunku południowym do m. Michałów, 

do skrzyżowania z drogą nr 2020D. Drogą tą w kierunku wschodnim do drogi polnej (naprzeciw 

zabudowań nr 21) i drogą tą i następnie drogą nr 107334D w kierunku południowym do skrzyżowania 

z drogą prowadzącą z m. Stoszów do m. Ujazd Górny. Drogą tą w kierunku zachodnim do m. Ujazd 

Górny, do skrzyżowania z drogą nr 2072D i nią a następnie drogą nr 2020D w kierunku południowo – 

zachodnim przez m. Jarostów do autostrady A4 i nią w kierunku północno – zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 345. Drogą nr 345 w kierunku północno – wschodnim przez m. Budziszów 

Wielki, m. Chełm, m. Dębice do skrzyżowania z drogą nr 104768D w m. Kwietno, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

243 5097 
średzki 4143 

Malczyce 836 

Środa Śląska 1990 

Udanin 1317 

jaworski 954 Wądroże Wielkie 954 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

243 217 

Malczyce 40 

4 
Środa Śląska 83 

Udanin 73 

Wądroże Wielkie 21 
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Obwód nr 244 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

244 191 polny słaba 4820 

Opis obwodu nr 244 – Na północnym zachodzie drogą nr 2066D w kierunku północno – wschodnim 

przez m. Jastrzębce do drogi polnej i tą drogą nadal w kierunku północno wschodnim do skrzyżowania 

z torem kolejowym i tym torem kolejowym w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 2061D w m. Przedmoście. Stąd drogą nr 2061D w kierunku południowo – zachodnim przez 

m. Święte. Dalej drogą polną w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 346 

w m. Kryniczno. Z tej miejscowości w kierunku zachodnim drogą nr 346 do skrzyżowania z drogą 

nr 2061D i tą drogą przez m. Jugowiec. Z m. Jugowiec drogą nr 107236D do skrzyżowania z drogą 

nr 2077D w m. Chwalimierz. Tą droga przez m. Chwalimierz do drogi polnej i nią w kierunku 

południowo – zachodnim do drogi nr 2075D w m. Ciechów. Stąd tą drogą i następnie drogą 

nr 107237D w kierunku północno – zachodnim do drogi nr 107238D w m. Ogrodnica. Tą drogą 

i następnie drogą polną w kierunku zachodnim do toru kolejowego i tym torem kolejowym w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą nr 2076D w m. Proszków. Tą drogą i następnie drogą polną 

w kierunku północno – wschodnim przez m. Jastrzębce, do skrzyżowania z drogą nr 2066D, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

244 4022 średzki 4022 Środa Śląska 4022 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

244 248 Środa Śląska 248 5 
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Obwód nr 245 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

245 192 polny średnia 5825 

Opis obwodu nr 245 – Na północy skrzyżowanie toru kolejowego z ciekiem wodnym w rejonie 

m. Ligotka (przysiółek) i tym ciekiem (wzdłuż północnej granicy oddziału leśnego nr 313), następnie 

drogą w kierunku wschodnim (wzdłuż południowej granicy oddziału leśnego nr 313) do 

m. Ogrodnica. Następnie drogami o numerach: 107238D i 107237D w kierunku południowo – 

wschodnim przez m. Ogrodnica do m. Ciechów. Następnie drogą polną w kierunku północno – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2077D w m. Chwalimierz. Drogą tą i następnie drogą 

nr 107236D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Chwalimierz, m. Jugowiec, do 

skrzyżowania z drogą nr 346. Drogą tą w ogólnym kierunku południowym przez m. Kryniczno, 

m. Gozdawa do m. Rakoszyce. Dalej drogą nr 107235D do m. Czechy. Z m. Czechy drogą polną 

w kierunku ogólnym zachodnim do m. Jenkowice, do skrzyżowania z drogą nr 2075D i nią 

w kierunku północno – zachodnim do m. Piersno. Dalej w kierunku zachodnim drogą polną do 

skrzyżowania z drogą nr 107334D (Jarosław – Michałów). Drogą tą w kierunku północnym 

i następnie drogą polną do m. Michałów, do skrzyżowania z drogą nr 2020D. Drogą tą w kierunku 

zachodnim do drogi nr 107231D. Drogą nr 107231D i następnie drogą nr 107232D w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą nr 2070D w m. Bukówek. Drogą tą w kierunku zachodnim przez 

m. Bukówek do skrzyżowania z drogą nr 2076D i nią w kierunku północnym do skrzyżowania z torem 

kolejowym i tym torem kolejowym nadal w kierunku północnym do cieku wodnego, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

245 5497 średzki 5497 

Kostomłoty 1063 

Środa Śląska 4433 

Udanin 1 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

245 760 
Kostomłoty 46 

13 
Środa Śląska 714 
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Obwód nr 246 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

246 193 polny dobra 5733 

Opis obwodu nr 246 – Na północy od m. Przedmoście torem kolejowym w kierunku wschodnim do 

przecięcia z drogą nr 2059D w m. Miękinia. Tą drogą w kierunku południowym przez m. Błonie do 

skrzyżowania z drogą nr 1606D w m. Radakowice. Dalej nadal w kierunku południowym drogą 

1606D przez m. Łowęcice do skrzyżowania z drogą polną w m. Karczyce. Tą drogą w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2020D w m. Ramułtowice. Dalej drogą nr 2020D nadal 

w kierunku zachodnim przez m. Budziszów do skrzyżowania z drogą nr 346 w m. Rakoszyce. Drogą 

tą w kierunku północnym zachodnią częścią m. Gozdawa do m. Kryniczno. Następnie drogą polną 

w kierunku północnym do m. Święte, do skrzyżowania z drogą nr 2061D i nią w kierunku północno – 

zachodnim przez m. Święte, do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Przedmoście, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

246 5321 średzki 5321 

Kostomłoty 691 

Miękinia 2273 

Środa Śląska 2357 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

246 662 

Kostomłoty 15 

12 Miękinia 463 

Środa Śląska 184 
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Obwód nr 247 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

247 194 polny średnia 7248 

Opis obwodu nr 247 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2059D z torem kolejowym 

w m. Miękinia, tym torem kolejowym w kierunku południowo – wschodnim do rzeki Bystrzyca. Tą 

rzeką i następnie rzeką Strzegomka w kierunku południowo – zachodnim do m. Bogdaszowice. 

Następnie drogą nr 2020D w kierunku zachodnim przez m. Bogdaszowice, m. Bogdaszowice Kolonia 

do skrzyżowania z drogą nr 1606D. Następnie drogą nr 1606D w kierunku północnym przez 

m. Karczyce, m. Łowęcice do drogi nr 2059D w m. Radakowice. Dalej drogą nr 2059D nadal 

w kierunku północnym przez m. Błonie do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Miękinia, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

247 6410 

wrocławski 354 Kąty Wrocławskie 354 

średzki 4958 
Kostomłoty 601 

Miękinia 4357 

Wrocław 1098 Wrocław 1098 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

247 1170 

Kąty Wrocławskie 25 

16 
Kostomłoty 38 

Miękinia 793 

Wrocław 314 
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Obwód nr 248 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

248 224 polny średnia 10029 

Opis obwodu nr 248 – Na północy od skrzyżowania rzeki Bystrzyca z torem kolejowym (most 

kolejowy), tym torem kolejowym w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 1611D i drogą tą w kierunku północno – wschodnim (ul. Stabłowicka) a następnie drogą nr 1610D 

w kierunku południowo – wschodnim do drogi 105936D i nią (ul. Brodzka) w kierunku wschodnim 

przez rondo do północno – wschodniego rogu działki nr 1/24 i stąd prostopadle do rzeki Odra. Rzeką 

tą w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 5. Drogą tą w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 1614D i nią w kierunku północno – zachodnim do dawnego 

dworca PKP Świebodzki. Stąd torem kolejowym w kierunku południowo – zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2018D i tą drogą w kierunku północnym przez m. Małkowice, do 

skrzyżowania z drogą nr 107177D. Drogą tą w kierunku północno – zachodnim do rzeki Bystrzyca. Tą 

rzeką w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym. Tym torem 

kolejowym w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1606D (Wrocław – 

Leśnica). Drogą tą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 94 i nią w kierunku wschodnim 

do drogi nr 1608D (ul. Marszowicka) i nią w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 336. Drogą tą do rzeki Bystrzyca i tą rzeką w kierunku północno – wschodnim   do mostu 

kolejowego na rzece Bystrzyca, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

248 3434 

wrocławski 1888 Kąty Wrocławskie 1888 

średzki 6 Miękinia 6 

Wrocław 1540 Wrocław 1540 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

248 246 

Kąty Wrocławskie 88 

2 Miękinia 3 

Wrocław 155 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 498 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 499 – Poz. 653



Obwód nr 249 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

249 229 polny bardzo słaba 5841 

Opis obwodu nr 249 – Na północy od styku rzeki Widawa z rzeką Piskorna, rzeką Widawa 

w kierunku południowo – wschodnim do mostu w m. Wieściszów (przysiółek). Dalej drogą 

nr 106953D w kierunku południowym do m. Nadolice Wielkie, do skrzyżowania z drogą nr 1535D. 

Drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do linii kolejowej relacji Wrocław – Jelcz – Laskowice 

(w rejonie stacji kolejowej Nadolice). Tą linią kolejową nadal w kierunku południowo – wschodnim 

do styku z linią kolejową relacji Jelcz – Miłoszyce – Czernica (do przejazdu kolejowego). Następnie 

w kierunku zachodnim wzdłuż toru kolejowego drogą polną do przecięcia z drogą nr 455. Drogą tą na 

południe do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku południowym do m. Ratowice. Drogą tą do 

styku z rzeką Odrą w m. Ratowice. Rzeką Odrą w ogólnym kierunku północno – zachodnim do 

granicy administracyjnej miasta Wrocławia (w rejonie m. Łany). Dalej granicą administracyjną miasta 

Wrocławia w ogólnym kierunku północno – wschodnim do toru kolejowego relacji Wrocław – Jelcz – 

Laskowice i tym torem kolejowym w kierunku północno – zachodnim do rzeki Piskorna. Rzeką tą 

w kierunku północnym do rzeki Widawa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

249 4321 

wrocławski 3897 

Długołęka 378 

Czernica 3513 

Siechnice 6 

oławski 109 Jelcz - Laskowice 109 

Wrocław 315 Wrocław 315 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

249 411 

Długołęka 39 

7 
Czernica 351 

Jelcz - Laskowice 2 

Wrocław 19 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 500 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 501 – Poz. 653



Obwód nr 250 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

250 230 leśny bardzo dobra 3676 

Opis obwodu nr 250 – Na północy od mostu na rzece Widawa w m. Wieściszów w kierunku 

wschodnim rzeką Widawa do przecięcia z drogą nr 1466D (Ligota – Jelcz – Laskowice). Drogą tą 

w kierunku południowym do przecięcia z drogą nr 1930D. Drogą nr 1930D w kierunku północno – 

zachodnim do drogi leśnej i nią w kierunku południowo – zachodnim przez oddziały leśne nr 345 

i nr 346 i dalej drogą polną południową granicą oddziałów leśnych nr 347 i nr 348, do skrzyżowania 

z drogą nr 1540D. Drogą tą w kierunku południowym przez m. Brzezinki do drogi prowadzącej 

z m. Brzezinki do m. Dziuplina i nią w kierunku południowym do m. Dziuplina. Drogą nr 111538D 

przez m. Dziuplina, a następnie drogami nr: 1539D, 1545D i 111525D w kierunku południowym 

przez m. Miłoszyce do przecięcia się z torem kolejowym. Następnie tym torem kolejowym w kierunku 

zachodnim i północno – zachodnim do przecięcia z drogą nr 1535D (w rejonie stacji kolejowej 

Nadolice) i tą drogą w kierunku północno – zachodnim przez m. Nadolice Wielkie do skrzyżowania 

z drogą nr 106953D i nią w kierunku północnym do mostu na rzece Widawa w m. Wieściszów, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

250 3143 

oleśnicki 26 Oleśnica 26 

wrocławski 2592 Czernica 2592 

oławski 525 Jelcz - Laskowice 525 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

250 1473 

Oleśnica 24 

40 Czernica 1295 

Jelcz - Laskowice 154 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 502 – Poz. 653



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 503 – Poz. 653



Obwód nr 251 

  

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

251 231-232 polny bardzo dobra 7486 

Opis obwodu nr 251 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1930D z drogą nr 1466D w m. Grędzina 

Kolonia, drogą nr 1466D do pierwszej drogi polnej i drogą tą a następnie drogą nr 111537D 

w kierunku wschodnim i następnie południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1538D 

w m. Grędzina. Drogą tą i następnie drogą nr 1459D w kierunku wschodnim i następnie południowo – 

wschodnim przez m. Grędzina do m. Sątok. Dalej drogą na południe, południowy – zachód (wzdłuż 

południowej granicy oddziału leśnego nr 203) i południowy – wschód (przez oddział leśny nr 220). 

Następnie drogą leśną w kierunku południowo – zachodnim: przez oddziały leśne nr: 220; 227; 228 

i 229 i następnie wzdłuż południowej granicy oddziałów leśnych nr: 229; 230; 231; 232. Dalej nadal 

w kierunku południowo – zachodnim granicą administracyjną m. Miłocice Małe i następnie 

w kierunku południowym drogą prowadzącą do zabudowań w m. Miłocice Małe, do skrzyżowania 

z drogą nr 1542D. Drogą tą w kierunku południowo - zachodnim do m. Kopalina do skrzyżowania 

z drogą nr 1535D. Drogą nr 1535D w kierunku wschodnim do ul. Leśnej i ul. Leśną a następnie drogą 

leśną na południowy –zachód (przez oddziały leśne: 6; 10; 11; 12) i polną na zachód do skrzyżowania 

z drogą nr 1546D w m. Nowy Dwór. Drogą tą w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 1543D i nią w kierunku północno - zachodnim do drogi nr 1551D w m. Jelcz – Laskowice. 

Drogą tą a następnie drogą nr 111502D oraz nr 111503D w kierunku południowo – zachodnim do 

rzeki Odra. Rzeką Odrą w kierunku północno – zachodnim do drogi w m. Ratowice (zachodnia część 

wsi). Drogą tą w kierunku północnym do drogi nr 455 i nią w kierunku północnym do drogi polnej, 

biegnącej wzdłuż toru kolejowego i drogą tą a następnie torem kolejowym w kierunku wschodnim  do 

drogi nr 111525D. Drogą tą i następnie drogami nr: 1545D i 1539D, 1538D w kierunku północno – 

wschodnim przez m. Miłoszyce, m. Dziuplina do drogi polnej i nią w kierunku północno – wschodnim 

do skrzyżowania z drogą nr 1540D w m. Brzezinki. Drogą nr 1540D przez m. Brzezinki do oddziału 

leśnego nr 348. Dalej w kierunku północno – wschodnim drogą polną wzdłuż południowej granicy 

oddziału leśnego nr 348 i nr 347 i następnie drogą leśną przez oddziały leśne nr 346 i nr 345, do 

przecięcia z drogą nr 1930D. Drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do przecięcia z drogą 

nr 1466D w m. Grędzina Kolonia, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach [ha] 

Nazwa 

powiatu 

Powierzchnia obwodu 

łowieckiego na terenie 

powiatu [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia obwodu 

łowieckiego na terenie 

gminy [ha] 

251 6164 

oleśnicki 185 Bierutów 185 

wrocławski 412 
Czernica 411 

Siechnice 1 

oławski 5567 
Oława 20 

Jelcz - Laskowice 5547 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

251 1588 

Czernica 1 

21 
Oława 20 

Jelcz - Laskowice 1532 

Bierutów 35 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 504 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 505 – Poz. 653



Obwód nr 252 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

252 199 leśny bardzo dobra 5152 

Opis obwodu nr 252 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 106922D z rzeką Widawa, tą rzeką 

w kierunku wschodnim do granicy województwa opolskiego. Granicą województwa w kierunku 

południowo – wschodnim i dalej drogą (działka nr 96/1) do skrzyżowania z drogą nr 1458D i nią 

w kierunku północno – zachodnim przez m. Radzieszyn. Następnie drogą nr 1536D do 

m. Posadowice. W m. Posadowice drogą nr 1459D w kierunku północno – zachodnim przez m. Sątok 

do wschodniej części m. Grędzina. Dalej drogą w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy 

oddziałów leśnych nr 137, 144 i następnie drogą nr 106922D do skrzyżowania z rzeką Widawa, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

252 4991 oleśnicki 4991 Bierutów 4991 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

252 3008 Bierutów 3008 58 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 506 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 507 – Poz. 653



Obwód nr 253 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

253 233 polny dobra 3821 

Opis obwodu nr 253 – Na północy w m. Sątok drogą nr 1459D w kierunku wschodnim przez 

m. Posadowice, do skrzyżowania z drogą nr 1536D. Drogą tą i następnie drogą nr 1458D w kierunku 

południowo – wschodnim przez m. Radzieszyn i dalej drogą (działka nr 96/1) w kierunku północno – 

zachodnim do granicy pomiędzy województwem opolskim a województwem dolnośląskim. Granicą tą 

w kierunku południowym do drogi leśnej biegnącej wzdłuż południowej granicy oddziałów leśnych 

nr: 289; 290; 291; 302; 303; 304 i nią w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1536D 

w m. Minkowice Oławskie. Drogą tą i następnie drogą nr 1535D w kierunku północno – zachodnim 

przez m. Minkowice Oławskie do skrzyżowania z drogą nr 1542D w m. Kopalina. Dalej drogą 

nr 1542D w kierunku północnym i północno – wschodnim przez m. Miłocice Małe. Następnie 

w kierunku północnym drogą do granicy administracyjnej m. Miłocice Małe i granicą tą w kierunku 

północno – wschodnim do drogi leśnej biegnącej w kierunku północno – wschodnim wzdłuż 

południowej granicy oddziałów leśnych nr: 232; 231; 229 i przez oddziały leśne nr: 229; 228; 227; 

220. Dalej drogą leśną i polną: w kierunku północno – zachodnim przez oddział leśny nr 220, 

w kierunku północno – wschodnim (wzdłuż południowej granicy oddziału leśnego nr 203) 

i północnym do m. Sątok, do skrzyżowania z drogą nr 1459D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

253 3625 
oleśnicki 589 Bierutów 589 

oławski 3036 Jelcz - Laskowice 3036 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

253 1424 
Jelcz - Laskowice 1413 

37 
Bierutów 11 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 508 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 509 – Poz. 653



Obwód nr 254 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

254 219 polny słaba 4124 

Opis obwodu nr 254 – Od m. Księżyce w kierunku wschodnim drogą nr 363 do m. Jenków, 

z m. Jenków dalej drogą nr 363 w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 345 łączącą 

m. Konary z m. Bielany i tą drogą w kierunku północnym przez m. Bielany do skrzyżowania 

z autostradą A4 i tą autostradą w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z torem 

kolejowym i tym torem w kierunku południowym przez m. Udanin do m. Dźwigórz Drugi do 

skrzyżowania z drogą nr 2928D i tą drogą w kierunku zachodnim przez m. Lusina do m. Goczałków 

Górny do skrzyżowania z drogą nr 2791D. Stąd drogą nr 2791D w kierunku północnym przez 

m. Pieszczanka i Damianowo do skrzyżowania z drogą nr 363 w m. Księżyce, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

254 3892 

średzki 3323 Udanin 3323 

jaworski 292 Wądroże Wielkie 292 

świdnicki 277 Strzegom 277 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

254 350 

Strzegom 196 

9 Udanin 140 

Wądroże Wielkie 14 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 510 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 511 – Poz. 653



Obwód nr 255 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

255 220 polny bardzo słaba 6311 

Opis obwodu nr 255 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2020D z drogą nr 2072D w m. Ujazd 

Górny, drogą nr 2072D a następnie drogą polną w kierunku wschodnim do m. Piersno. Z m. Piersno 

drogą nr 2074D w kierunku południowo – zachodnim do m. Samborz. Stąd drogą polną w kierunku 

południowym do drogi nr 2086D i tą drogą w kierunku południowo – zachodnim do m. Mieczków. 

Stąd drogą polną w kierunku południowo – wschodnim do drogi nr 2085D w m. Bogdanów. Drogą tą 

w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 5 w m. Osiek. Drogą nr 5 nadal w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2893D i tą drogą w kierunku północno – zachodnim do drogi 

nr 2942D. Drogą nr 2942D do m. Gościsław. Z m. Gościsław drogą polną w kierunku zachodnim 

przez m. Lasek do toru kolejowego w m. Dźwigórz Drugi. Tym torem kolejowym w kierunku 

północnym przez m. Dźwigórz, m. Udanin, m. Łagiewniki Średzkie do skrzyżowania z autostradą A4 

i tą autostradą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2020D. Drogą tą w kierunku 

północno – wschodnim przez m. Jarostów do m. Ujazd Górny do skrzyżowania z drogą nr 2072D, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

255 5969 średzki 5969 
Kostomłoty 1427 

Udanin 4542 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

255 138 
Kostomłoty 2 

2 
Udanin 136 
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Obwód nr 256 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

256 221 polny słaba 6472 

Opis obwodu nr 256 – Na północy skrzyżowanie dróg nr 2075D z drogą nr 2074D w m. Piersno, 

drogą nr 2075D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Jenkowice do drogi polnej i drogą tą 

w kierunku ogólnym wschodnim przecinając drogę nr 107300D i nr 107301D do m. Czechy. Stąd 

drogą nr 107291D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 2081D w m. Jakubkowice. 

Drogą tą w kierunku wschodnim przez m. Jakubkowice, m. Siemidrożyce do skrzyżowania z drogą 

nr 107290D w m. Szymanowice. Drogą tą i następnie drogą nr 107171D w kierunku południowym 

przez m. Piotrowice do rzeki Strzegomka. Rzeką tą na południe do m. Stróża, do drogi nr 111024D. 

Drogą tą i dalej drogą nr 107283D w kierunku północno – zachodnim do m. Paździorno. Stąd drogą 

nr 2084D, następnie drogą polną biegnącą działką nr 139 – Paździorno i nr 33 – Ujów i drogą 

nr 2008D w kierunku południowo – zachodnim do m. Ujów. Stąd w kierunku południowo – 

zachodnim drogą polno – leśną do ul. Ogrodowej w m. Buków, do skrzyżowania z drogą nr 2085D. 

Drogą tą w kierunku północno – zachodnim do m. Bogdanów. Stąd drogą polną w kierunku północno 

– zachodnim wschodnią częścią m. Mieczków, do skrzyżowania z drogą nr 2086D. Drogą tą 

w kierunku północno – wschodnim do drogi polnej prowadzącej do m. Samborz i nią w kierunku 

północnym do m. Samborz. Stąd drogą nr 2074D do m. Piersno, do skrzyżowania z drogą nr 2075D, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

256 6119 

wrocławski 265 Mietków 265 

średzki 5636 Kostomłoty 5636 

świdnicki 218 Żarów 218 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

256 257 

Mietków 43 

4 Żarów 22 

Kostomłoty 192 
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Obwód nr 257 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

257 222 polny słaba 4482 

Opis obwodu nr 257 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 346 z drogą nr 2020D w m. Rakoszyce, 

drogą nr 2020D w kierunku wschodnim przez m. Budziszów, m. Ramułtowice do skrzyżowania 

z drogą polną prowadzącą do m. Karczyce. Tą drogą nadal w kierunku wschodnim przez m. Karczyce 

do skrzyżowania z drogą nr 1606D i tą drogą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

nr 2020D i nią w kierunku wschodnim przez m. Bogdaszowice do rzeki Strzegomka. Następnie rzeką 

Strzegomka w kierunku południowo – zachodnim do oddziałów leśnych 353 i 354 i pomiędzy tymi 

oddziałami leśnymi do drogi polnej prowadzącej do m. Chmielów i nią do m. Chmielów. Stąd drogą 

nr 1606D oraz drogą nr 2010D w kierunku południowym przez m. Pełcznica do rzeki Strzegomka i tą 

rzeką w kierunku południowo – zachodnim do drogi nr 107171D i nią w kierunku północnym do 

m. Piotrowice. Stąd dalej na północ drogą nr 107290D do skrzyżowania z drogą nr 2081D 

w m. Szymanowice. Tą drogą w kierunku zachodnim przez m. Siemidrożyce, m. Jakubkowice. 

W m. Jakubkowice drogą nr 107291D w kierunku północnym do m. Czechy i dalej drogą nr 107235D 

do m. Rakoszyce do skrzyżowania z drogą nr 346 i tą drogą do skrzyżowania z drogą nr 2020D, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

257 4129 

wrocławski 539 Kąty Wrocławskie 539 

średzki 3590 
Kostomłoty 3336 

Środa Śląska 254 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

257 273 

Kąty Wrocławskie 3 

6 Kostomłoty 232 

Środa Śląska 38 
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Obwód nr 258 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

258 223 polny słaba 4468 

Opis obwodu nr 258 – Na północy od skrzyżowania rzek: Strzegomka i Bystrzyca, rzeką Bystrzyca 

w kierunku południowym do drogi nr 107177D w m. Małkowice. Tą drogą w kierunku południowo – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2018D i drogą tą a następnie drogą nr 347 w kierunku 

południowym przez m. Sadków. Z m. Sadków w kierunku południowo – wschodnim do drogi nr E40. 

Tą drogą, a następnie autostradą A4 w kierunku zachodnim do przecięcia z rzeką Strzegomka. 

Następnie tą rzeką w kierunku północno – wschodnim do drogi nr 2011D i tą drogą, a następnie drogą 

nr 1606D w kierunku północnym przez m. Pełcznica do skrzyżowania z drogą nr 107294D 

w m. Chmielów. Dalej w kierunku wschodnim drogą pomiędzy polami oraz pomiędzy oddziałami 

leśnymi nr 354 i nr 353 do rzeki Strzegomka. Tą rzeką w kierunku północno – wschodnim do rzeki 

Bystrzyca, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

258 3885 

wrocławski 3660 Kąty Wrocławskie 3660 

średzki 225 
Kostomłoty 224 

Miękinia 1 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

258 588 
Kąty Wrocławskie 538 

13 
Kostomłoty 50 
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Obwód nr 259 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

259 225 polny bardzo słaba 8286 

Opis obwodu nr 259 – Na północnym - wschodzie torem kolejowym od stacji kolejowej Sadowice 

Wrocławskie w kierunku północno – wschodnim do nieistniejącego dworca PKP Wrocław 

Świebodzki. Stąd drogą nr 5 w kierunku północnym do rzeki Odra. Rzeką tą w kierunku południowo – 

wschodnim do rzeki Oława i nią w kierunku południowo – wschodnim do drogi nr 1934D (ul. Na 

Niskich Łąkach). Drogą tą w kierunku zachodnim do drogi nr 1619D (ul. Krakowska) i nią, 

a następnie drogą nr 94 nadal w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 105425D i nią w kierunku południowo – zachodnim. Następnie przez tory kolejowe do drogi 

nr 1937D i nią w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1663D. Drogą tą 

w kierunku północno – zachodnim do drogi nr 395 i nią w kierunku północnym do toru kolejowego. 

Tym torem w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogami nr: 105591D, 105589D, 1955D 

w kierunku ogólnym południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1660D i nią w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 5 i nią oraz drogą nr 35 w kierunku południowo – zachodnim 

do m. Tyniec Mały. Dalej drogą nr 1970 przez m. Biskupice Podgórne do drogi nr E40 i tą drogą 

w kierunku zachodnim do drogi prowadzącej do m. Sadków. Tą drogą w kierunku północnym do 

drogi nr 347 w m. Sadków. Drogą tą i drogą nr 2018 w kierunku północno – zachodnim do toru 

kolejowego (stacja kolejowa Sadowice Wrocławskie), tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

259 3495 
wrocławski 3143 

Kąty Wrocławskie 2761 

Kobierzyce 382 

Wrocław 352 Wrocław 352 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

259 73 

Kąty Wrocławskie 25 

1 Kobierzyce 42 

Wrocław 6 
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Obwód nr 260 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

260 226 polny bardzo słaba 6661 

Opis obwodu nr 260 – Od m. Tyniec Mały drogą nr 35 w kierunku północno-wschodnim, dalej drogą 

nr 5 do skrzyżowania z drogą nr 1660D i drogą tą w kierunku wschodnim. Dalej drogą nr 1955D 

w kierunku północno-wschodnim, następnie drogą nr 105589D. Dalej drogą nr 105591D w kierunku 

północnym do skrzyżowania z torem kolejowym i torem tym w kierunku wschodnim na odcinku 1km. 

Następnie drogą nr 395 do skrzyżowania z drogą nr 1663D i drogą tą kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z torem kolejowym. Torem tym w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

nr 395 i drogą tą w kierunku południowym przez m. Turów do m. Wojkowice. Następnie drogą 

nr 1972D w kierunku zachodnim przez m. Żórawina, m. Księginice do skrzyżowania z drogą nr E67 

w m. Domasław i drogą tą w kierunku północnym. Dalej drogą nr 1971D w kierunku zachodnim do 

m. Tyniec Mały, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

260 4575 
wrocławski 4317 

Kobierzyce 1859 

Siechnice 558 

Żórawina 1900 

Wrocław 258 Wrocław 258 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

260 30 
Kobierzyce 15 

1 
Żórawina 15 
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Obwód nr 261 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

261 227 polny słaba 4312 

Opis obwodu nr 261 – Na północy przecięcie się rzeki Odra z rzeką Oława we Wrocławiu. Rzeką 

Odrą w kierunku południowo – wschodnim (przy Wyspie Opatowickiej – Kanałem Opatowickim) aż 

do kolana na wysokości zalewu „Bajkał”. Dalej na południe wałem przeciwpowodziowym drogą 

asfaltową, a w dalszej części z betonowych płyt, do ul. Polnej w m. Siechnice i drogą tą do rzeki 

Oława. Rzeką tą w kierunku południowym do toru kolejowego i torem tym w kierunku zachodnim do 

ul. Stawowej. Ulicą Stawową do ronda i dalej w kierunku zachodnim drogą nr 107011D do 

skrzyżowania z drogami: nr 94 i nr 1938D. Dalej drogą nr 1938D w kierunku południowo – 

zachodnim i zachodnim przez m. Święta Katarzyna, m. Smardzów, do skrzyżowania z torem 

kolejowym. Torem kolejowym w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 1663D (północny 

skraj parku Brochowskiego) we Wrocławiu. Drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1937D i nią, a następnie drogą polną w kierunku północnym do linii 

kolejowej Wrocław – Brochów i dalej w kierunku wschodnim po linii kolejowej do drogi nr 105425D 

(ul. Brochowska). Drogą tą w kierunku północno - wschodnim do drogi nr 94 i nią, a następnie drogą 

nr 1619D w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1934D (ul. Na Niskich 

Łąkach) i nią w kierunku wschodnim do rzeki Oława. Rzeką tą w kierunku północno – zachodnim do 

rzeki Odra, tj. do punktu wyjścia.    

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

261 2748 
wrocławski 2032 

Czernica 6 

Siechnice 2026 

Wrocław 716 Wrocław 716 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

261 91 
Siechnice 29 

2 
Wrocław 62 
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Obwód nr 262 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

262 228 polny średnia 4194 

Opis obwodu nr 262 – Od kolana rzeki Odra na wysokości Zalewu Bajkał, dalej rzeką tą w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z drogą prowadzącą przez oddział leśny nr 314. Dalej południowym 

skrajem oddziałów leśnych nr 312, 313 i dalej drogą tą do m. Siedlce. Następnie drogą nr 1570D 

w kierunku zachodnim i południowym przez m. Zakrzów do m. Marcinkowice. Dalej drogą nr 1972D 

w kierunku południowym przez m. Lizawice do skrzyżowania z torem kolejowym. Dalej torem tym 

w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1942D i drogą tą w kierunku wschodnim 

przez m. Groblice. Dalej drogą nr 1933D w kierunku wschodnim do skrzyżowania z rzeką Oława 

i rzeką tą w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania rzeki Oława z ulicą Polną 

w m. Siechnice. Drogą tą w kierunku wschodnim na odcinku około 60m, dalej drogą w kierunku 

północno-zachodnim i północno-wschodnim do kolana rzeki Odra na wysokości Zalewu Bajkał, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

262 3859 

wrocławski 2397 
Czernica 4 

Siechnice 2393 

oławski 1462 
Oława 1461 

Jelcz - Laskowice 1 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

262 1064 
Siechnice 967 

25 
Oława 97 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 526 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 527 – Poz. 653



Obwód nr 263 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

263 256 leśny bardzo dobra 4347 

Opis obwodu nr 263 – Od rozwidlenia rzeki Odra przy północnym skraju oddziału leśnego nr 54A, 

drogą w kierunku północno-wschodnim do drogi nr 111503D, dalej do skrzyżowania z drogą 

nr 111502D w m. Jelcz-Laskowice i drogą tą do drogi nr 455. Następnie drogą nr 455, dalej drogą 

nr 1551D do skrzyżowania z drogą nr 1543D i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do 

m. Nowy Dwór. Następnie drogą nr 1546D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

prowadzącą do m. Kopalina i drogą tą do m. Kopalina. Dalej drogą nr 1535D w kierunku wschodnim 

do m. Minkowice Oławskie, skąd drogą nr 1548D w kierunku południowo - zachodnim do 

m. Bystrzyca. Następnie drogą i ciekiem wodnym w kierunku południowym do rzeki Smortawa 

i rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do rzeki Odra, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

263 3990 oławski 3990 
Oława 1456 

Jelcz - Laskowice 2534 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

263 3053 
Oława 1366 

70 
Jelcz - Laskowice 1687 
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Obwód nr 264 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

264 257 polny bardzo dobra 3053 

Opis obwodu nr 264 – Na północy w m. Minkowice Oławskie drogą nr 1535D, drogą nr 1536D, 

w kierunku wschodnim, następnie nadal w kierunku wschodnim wzdłuż północnego skraju oddziałów 

leśnych nr: 309; 308; 307; 306 do granicy województwa dolnośląskiego. Granicą tą w kierunku 

ogólnym południowo – zachodnim do przecięcia z rzeką Leśna Woda w m. Bystrzyca. Rzeką tą 

w kierunku zachodnim, a następnie północnym do ul. Młynarskiej. Ulica tą i dalej ul. Krótką do 

przecięcia z drogą nr 1549D i nią w kierunku północnym do drogi nr 1548D i drogą tą w kierunku 

północno – wschodnim do m. Minkowice Oławskie do przecięcia z drogą 1535D, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

264 2891 oławski 2891 
Oława 876 

Jelcz - Laskowice 2015 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

264 992 
Oława 557 

33 
Jelcz - Laskowice 435 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 530 – Poz. 653
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Obwód nr 265 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

265 248 polny średnia 5332 

Opis obwodu nr 265 – Na północy skrzyżowanie dróg: nr 2075D z drogą nr 107283D 

w m. Paździorno, drogą nr 107283D i następnie drogą nr 111024D w kierunku południowo – 

wschodnim do rzeki Strzegomka i rzeka tą w kierunku północnym do autostrady A4. Autostradą 

w kierunku wschodnim do drogi nr 2010D i nią, a następnie drogą nr 111039D i drogą polną – 

w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2000D w m. Milin. Drogą tą i drogą 

nr 2005D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 111012D i nią w kierunku 

południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą 2007D w m. Proszkowice. Drogą tą przez 

m. Proszkowice do skrzyżowania z drogą nr 1996D i nią w kierunku zachodnim przez m. Maniów 

Mały, a następnie drogą nr 1997D w kierunku ogólnym zachodnim przez m. Chwałów do 

m. Domanice. Stąd drogą nr 2086D w kierunku północno – zachodnim do toru kolejowego 

w m. Imbramowice. Torem tym w kierunku wschodnim do drogi nr 2892D i nią w kierunku 

północnym przez m. Dzikowa do skrzyżowania z drogą nr 2085D w m. Buków. Stąd ul. Ogrodową 

i następnie drogą między polami w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 2008D w m. Ujów. Dalej drogą nr 2008D, drogą polną biegnącą działką nr 33 – Ujów i nr 139 – 

Paździorno i drogą nr 2084D - w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2075D 

w m. Paździorno i nią do skrzyżowania z drogą nr 107283D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

265 4957 

wrocławski 4216 
Mietków 4179 

Kąty Wrocławskie 37 

średzki 184 Kostomłoty 184 

świdnicki 557 Żarów 557 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

265 671 
Mietków 596 

13 
Żarów 75 
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Obwód nr 266 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

266 249 polny średnia 4746 

Opis obwodu nr 266 – Na północy od skrzyżowania autostrady A4 z drogą nr 2010D, autostradą A4 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 346 i tą drogą w kierunku południowo – 

wschodnim przez m. Krobielowice do skrzyżowania z drogą nr 35 w m. Gniechowice. Stąd drogą 

nr 35 w kierunku południowo – zachodnim przez m. Siedlakowice do skrzyżowania z drogą nr 2002D 

w m. Mirosławice. Tą drogą w kierunku północno – zachodnim do ul. Słonecznej w m. Czerńczyce. 

Ulicą Słoneczną do skrzyżowania z drogą nr 107172D i nią w kierunku zachodnim do m. Okulice. 

Następnie na północ drogą nr 2005D do drogi leśnej biegnącej w kierunku północnym przez oddziały 

leśne nr 306, nr 304, nr 303 i tą drogą do rzeki Bystrzyca. Tą rzeką w kierunku zachodnim do mostu 

na rzece Bystrzyca i drogą nr 111012D, a następnie drogą nr 2005D w kierunku północno – 

zachodnim przez m. Milin. Dalej w kierunku północnym drogą polną, a następnie drogą nr 111039D 

do drogi nr 2010D i tą drogą w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z autostradą A4, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

266 4405 wrocławski 4405 

Mietków 820 

Kąty Wrocławskie 3227 

Sobótka 358 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

266 662 

Mietków 40 

14 Kąty Wrocławskie 549 

Sobótka 73 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 534 – Poz. 653
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Obwód nr 267 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

267 250 polny bardzo słaba 6049 

Opis obwodu nr 267 – Na północy od skrzyżowania autostrady A4 z drogą nr 346, autostradą A4, 

następnie drogą nr E40 w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1970D łączącą 

m. Baranowice z m. Tyniec Mały i tą drogą w kierunku południowo – wschodnim przez m. Biskupice 

Podgórne, m. Tyniec Mały do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Domasław. Tym torem 

kolejowym w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 8 w m. Kobierzyce. Drogą nr 8 do 

skrzyżowania z drogą nr 346 i tą drogą w kierunku północno – zachodnim przez m. Wierzbice, 

m. Gniechowice, m. Krobielowice do skrzyżowania z autostradą A4, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

267 5303 wrocławski 5303 
Kąty Wrocławskie 2126 

Kobierzyce 3177 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

267 227 
Kąty Wrocławskie 36 

4 
Kobierzyce 191 
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Obwód nr 268 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

268 251 polny bardzo słaba 5296 

Opis obwodu nr 268 – Na północy od skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 1971D 

w m. Domasław, drogą nr 1971D w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr E67. Drogą tą 

w kierunku południowym przez m. Domasław do drogi nr 1972D i nią w kierunku południowo – 

wschodnim przez m. Księginice, m. Żórawina Osiedle, m. Żórawina, do skrzyżowania z drogą 

nr 1954D. Stąd na południe drogą nr 1954D przez m. Żerniki Wielkie do m. Bogunów. Dalej drogą 

gruntową w kierunku południowo – zachodnim przez Folwark Marzęcice i Folwark Brzeście do 

m. Przecławice, do skrzyżowania z drogą nr 346. Drogą tą w kierunku północno – zachodnim przez 

m. Przecławice, m. Szczepankowice, Folwark Szczepankowice do skrzyżowania z drogą nr 8. Dalej 

drogą nr 8 na północ do toru kolejowego i tym torem kolejowym nadal w kierunku północnym do 

m. Domasław, do skrzyżowania z drogą nr 1971D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

268 4843 wrocławski 4843 
Kobierzyce 2089 

Żórawina 2754 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

268 44 
Kobierzyce 23 

1 
Żórawina 21 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 538 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 539 – Poz. 653



Obwód nr 269 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

269 252 polny bardzo słaba 5638 

Opis obwodu nr 269 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1938D z torem kolejowym, drogą 

nr 1938D w kierunku północno – wschodnim przez m. Smardzów, m. Święta Katarzyna, do 

skrzyżowania z drogami: nr 94 i nr 107011D w m. Siechnice. Dalej drogą nr 107011D w kierunku 

wschodnim przez rondo do ul. Stawowej. Ulicą Stawową w kierunku północnym do toru kolejowego 

i torem tym w kierunku wschodnim do rzeki Oława. Rzeką Oława w kierunku południowo – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1933D. Drogą nr 1933D w kierunku południowo – zachodnim 

do skrzyżowania z droga nr 94 w m. Groblice. Drogą tą w kierunku północno – zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1942D. Dalej drogą nr 1942D w kierunku południowo – zachodnim przez 

m. Groblice, m. Ziębice, m. Sulęcin, do drogi polnej prowadzącej do m. Jarosławice. Drogą tą 

w kierunku południowym do m. Jarosławice. Dalej drogą polną, a następnie pomiędzy działkami nr 97 

i 93 – Obręb Jarosławice, przez działkę nr 10 – obręb Rynakowice, w kierunku południowo – 

zachodnim do m. Rynakowice. Dalej w kierunku południowym przez m. Gęsice do autostrady A4 

(E40). Autostradą A4 (E40) w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1972D 

i drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 395 w m. Wojkowice. Drogą nr 395 

w kierunku północnym do toru kolejowego i torem tym nadal w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą nr 1938D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

269 4715 
wrocławski 4591 

Siechnice 2589 

Żórawina 2002 

oławski 124 Domaniów 124 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

269 45 
Siechnice 35 

1 
Żórawina 10 
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Obwód nr 270 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

270 253 polny słaba 5412 

Opis obwodu nr 270 – Na północy od przecięcia się drogi nr 1942D Zębice – Groblice z torem 

kolejowym Oława – Wrocław w m. Zębice i tym torem kolejowym w kierunku południowo – 

wschodnim do m. Lizawice, do skrzyżowania z drogą nr 1972D. Drogą tą w kierunku południowo – 

zachodnim do drogi nr 1567D i drogą tą w kierunku południowo – wschodnim przez m. Zabardowice. 

Dalej drogą polną w kierunku południowym, a następnie południowo – zachodnim do drogi 111268D 

i nią przez m. Marszowice. Za zabudowaniami m. Marszowice drogą polną w kierunku południowo – 

zachodnim biegnącą przez oddział leśny nr 326 do m. Polwica. Dalej drogą nr 111587D do autostrady 

A4. Autostradą A4 i następnie drogą E40 w kierunku północno – zachodnim do zadrzewień i dalej 

drogi polnej prowadzącej do m. Gęsice. Drogą tą w kierunku północnym do m. Gęsice. Dalej drogą 

nr 1942D nadal w kierunku północnym do m. Rynakowice. Stąd na północny – wschód drogą polną 

do m. Jarosławice (zachodni skraj). Dalej na północ drogą polną do drogi nr 1942D. Drogą tą 

w kierunku północno – wschodnim przez m. Sulęcin do przecięcia się z torem kolejowym 

w m. Zębice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

270 5113 

wrocławski 656 
Siechnice 361 

Żórawina 295 

oławski 4457 
Oława 1543 

Domaniów 2914 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

270 28 

Siechnice 5 

1 Oława 15 

Domaniów 8 
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Obwód nr 271 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

271 254 polny średnia 3641 

Opis obwodu nr 271 – Od m. Zakrzów drogą nr 1570D w kierunku wschodnim przez m. Siedlce, 

dalej drogą w kierunku wschodnim po południowym skraju oddziałów leśnych nr 313, 312, przez 

oddział nr 314 do rzeki Odra. Dalej rzeką tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 396 

w m. Oława. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim, dalej łukiem do drogi nr 111366D, drogą 

tą w kierunku zachodnim, dalej drogą nr 1577D w kierunku południowym. Za rondem drogą nr 94 

w kierunku południowym do skrzyżowania z torem kolejowym i dalej torem tym w kierunku 

północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1972D w m. Lizawice. Dalej drogą tą w kierunku 

północnym, następnie drogą nr 1570D w kierunku północno-wschodnim przez m. Marcinkowice do 

m. Zakrzów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

271 2751 oławski 2751 

Oława 1803 

m. Oława 947 

Jelcz - Laskowice 1 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

271 261 
Oława 138 

7 
m. Oława 123 
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Obwód nr 272 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

272 255 leśny bardzo dobra 4721 

Opis obwodu nr 272 – Od rozwidlenia rzeki Odra z rzeką Smrotawa pomiędzy oddziałami leśnymi 

nr 54A i 50, rzeką Smrotawa w kierunku południowo-wschodnim do granicy województwa 

dolnośląskiego. Dalej granicą województwa dolnośląskiego w kierunku południowym do rzeki Odra 

i rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do rozwidlenia z rzeką Smrotawa przy oddziale leśnym 

nr 50, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

272 4593 oławski 4593 

Oława 3589 

m. Oława 135 

Jelcz - Laskowice 869 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

272 2140 

Oława 1851 

45 m. Oława 1 

Jelcz - Laskowice 288 
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Obwód nr 273 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

273 275 polny słaba 4378 

Opis obwodu nr 273 – Na północnym wschodzie od skrzyżowania drogi nr 35 z drogą nr 2002D 

w m. Mirosławice, drogą nr 35 a następnie drogą nr 1990D w kierunku południowo – zachodnim 

przez m. Rogów Sobócki, do skrzyżowania z drogą nr 1994D do m. Sobótka. Stąd w kierunku 

zachodnim drogą nr 1994D do m. Sobótka Górka, do skrzyżowania z drogą nr 111116D, tą drogą 

a następnie drogą nr 111128D w kierunku północnym przez m. Sobótka Zachodnia, m. Strzeblów do 

skrzyżowania z drogą nr 2075D. Następnie drogą nr 2075D w kierunku północno – zachodnim przez 

m. Gancarsko do skrzyżowania z drogą nr 1996D w m. Maniów Mały. Drogą nr 1996D w kierunku 

wschodnim do m. Proszkowice, do skrzyżowania z drogą nr 2007D i tą drogą w kierunku północnym 

do skrzyżowania z drogą nr 111012D i tą drogą w kierunku północnym do mostu na rzece Bystrzyca. 

Tą rzeką w kierunku wschodnim do drogi leśnej biegnącej w kierunku południowym do m. Okulice 

przez oddziały leśne nr 303, nr 304, nr 306. Tą drogą do drogi nr 2005D i nią w kierunku wschodnim 

przez m. Okulice do drogi nr 107172D i tą drogą do ul. Słonecznej w m. Czerńczyce. Ulicą tą do 

skrzyżowania z drogą nr 2002D i tą drogą w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania 

z drogą 35 w m. Mirosławice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

273 4025 
wrocławski 3847 

Mietków 1026 

Kąty Wrocławskie 184 

Sobótka 2637 

świdnicki 178 Marcinowice 178 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

273 245 

Mietków 146 

6 Sobótka 93 

Marcinowice 6 
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Obwód nr 274 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

274 276 polny bardzo słaba 6030 

Opis obwodu nr 274 – Na północy w m. Gniechowice drogą nr 346 na południowy – wschód do toru 

kolejowego i tym torem w kierunku zachodnim do drogi nr 1977D (Gniechowice – Solna). Drogą tą 

w kierunku południowo – zachodnim do m. Ręków. Stąd drogą nr 1983D w kierunku południowo – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 107051D w m. Damianowice i nią nadal w kierunku 

południowo – wschodnim do drogi polnej będącej granicą administracyjną m. Damianowice. Granicą 

tą w kierunku zachodnim do drogi polnej prowadzącej z m. Ręków do m. Wilczkowice. Drogą tą 

w kierunku południowo – wschodnim do m. Wilczkowice. Stąd drogą nr 1987D w kierunku 

zachodnim do m. Nasławice. Następnie drogą nr 1986D w kierunku północno – zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2075D w m. Sobótka. Drogą tą do skrzyżowania z drogą nr 1990D i nią 

w kierunku północnym przez m. Rogów Sobócki do m. Mirosławice. Dalej drogą nr 35 przez 

m. Siedlakowice do skrzyżowania z drogą nr 346 w m. Gniechowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

274 5620 wrocławski 5620 

Jordanów Śląski 239 

Kąty Wrocławskie 567 

Kobierzyce 640 

Sobótka 4174 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

274 202 

Kąty Wrocławskie 36 

3 Kobierzyce 5 

Sobótka 161 
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Obwód nr 275 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

275 277 polny bardzo słaba 5753 

Opis obwodu nr 275 – Na północy skrzyżowanie toru kolejowego Kobierzyce – Sobótka z drogą 

nr 346 Gniechowice – Szczepankowice i tą drogą na południowy – wschód przez m. Wierzbice, 

m. Szczepankowice, m. Przecławice. Dalej ul. Łąkową (w m. Przecławice) i następnie drogami 

polnymi w kierunku ogólnym południowym do skrzyżowania z drogą   nr 3061D w m. Bartoszowa. 

Dalej na zachód drogą polną i następnie drogą nr 107094D do drogi polnej biegnącej wschodnią 

częścią m. Tyniec nad Ślężą. Drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 1963D 

w m. Tyńczyk. Dalej drogą nr 2075D w kierunku południowo – zachodnim przez m. Popowice do 

m. Jordanów Śląski. Dalej przez m. Jordanów Śląski drogą nr 1965D i następnie drogą nr 8 

w kierunku północnym do drogi nr 1987D w m. Wilczkowice. Drogą tą w kierunku zachodnim do 

drogi polnej prowadzącej z m. Wilczkowice do m. Ręków. Drogą tą w kierunku północno – 

zachodnim do drogi polnej będącej granicą administracyjną m. Damianowice. Granicą tą w kierunku 

wschodnim do drogi nr 107051D. Drogą nr 107051D w kierunku północno – zachodnim przez 

m. Damianowice. Dalej nadal w kierunku północno – zachodnim drogą nr 1983D do m. Reków. Stąd 

drogą nr 1977D w kierunku północno – wschodnim przez m. Solna do toru kolejowego. Tym torem 

kolejowym w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 346, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

275 5439 
wrocławski 5282 

Jordanów Śląski 831 

Kobierzyce 4057 

Sobótka 107 

Żórawina 287 

strzeliński 157 Borów 157 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

275 65 

Jordanów Śląski 10 

1 
Kobierzyce 53 

Sobótka 1 

Żórawina 1 
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Obwód nr 276 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

276 278 polny bardzo słaba 4402 

Opis obwodu nr 276 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 1972D z drogą nr 1954D 

w m. Żórawina, drogą nr 1972D w kierunku wschodnim do skrzyżowania z autostradą A4 i nią 

w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 346. Dalej drogą nr 346 w kierunku 

zachodnim przez m. Nowy Śleszów, m. Stary Śleszów, do skrzyżowania z drogą nr 395. Drogą tą 

w kierunku południowym do m. Nowojowice, do drogi prowadzącej do m. Kurczów. Drogą tą i drogą 

nr 3050D w kierunku południowo – zachodnim przez m. Kurczów. Dalej drogą nr 011341D nadal 

w kierunku południowo – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 3047D w m. Brzezica. Drogą tą 

przez m. Brzezica, północną część m. Borów, do skrzyżowania z drogą nr 3061D. Drogą tą 

w kierunku zachodnim do m. Bartoszowa. Stąd na północ drogą polną do m. Przecławice, do 

skrzyżowania z drogą nr 346. Drogą tą w kierunku wschodnim do drogi gruntowej prowadzącej do 

Folwarku Brzeście i nią w kierunku północno – wschodnim przez Folwark Brzeście, Folwark 

Marzęcice do drogi nr 1954D. Drogą nr 1954D w kierunku północnym przez m. Bogunów, m. Żerniki 

Wielkie do skrzyżowania z drogą nr 1972D w m. Żórawina, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

276 4110 
wrocławski 3120 Żórawina 3120 

strzeliński 990 Borów 990 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

276 30 
Żórawina 22 

1 
Borów 8 
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Obwód nr 277 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

277 279-280 polny bardzo słaba 9022 

Opis obwodu nr 277 – Na północy przecięcie autostrady A4 z drogą nr 346 niedaleko zabudowań 

m. Nowy Śleszów, autostradą A4 w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 111587D. Drogą tą w kierunku północno – wschodnim przez m. Polwica. Dalej drogą polną nadal 

w kierunku północno – wschodnim do m. Marszowice. Przez m. Marszowice w kierunku północnym 

drogą nr 111268D. Dalej drogą polną w kierunku północnym do drogi nr 1567D w m. Zabardowice. 

Drogą tą w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 1972D i nią w kierunku 

północno – wschodnim do toru kolejowego w m. Lizawice i tym torem kolejowym kierunku 

południowo – wschodnim do przecięcia z rzeką Oława w m. Oława. Rzeką tą w kierunku południowo 

– zachodnim do mostu na rzece Oława w m. Drzemlikowice. Stąd drogą kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1566D. Drogą tą dalej przez m. Drzemlikowice i następnie w kierunku 

zachodnim drogą nr 1595D przez m. Skrzypnik do skrzyżowania z drogą nr 1596D i drogą tą 

w kierunku południowo – zachodnim przez m. Wyszkowice, do skrzyżowania z drogą nr 1598D i nią 

w kierunku południowo – zachodnim do m. Kurzątkowice. Dalej drogą nr 111598D w kierunku 

południowym i następnie wschodnim do drogi polnej i drogą tą w kierunku południowo – zachodnim 

do północnej części m. Wawrzęcice, do skrzyżowania z drogą nr 3057D. Drogą tą w kierunku 

północno – zachodnim do m. Grodziszowice. Dalej drogą nr 1599D w kierunku północnym do 

m. Kończyce. Z m. Kończyce drogą nr 111595D w kierunku północno – zachodnim przez 

m. Radoszkowice do m. Kuchary. Dalej drogą nr 1594D w kierunku zachodnim do m. Michałowice, 

do skrzyżowania z drogą nr 395 i drogą tą w kierunku północnym przez m. Nowojowice do 

skrzyżowania z drogą nr 346. Drogą tą w kierunku ogólnym północno - wschodnim przez m. Stary 

Śleszów, m. Nowy Śleszów do skrzyżowania z autostradą A4, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

277 8311 

wrocławski 537 Żórawina 537 

oławski 7655 

Oława 2711 

Domaniów 4631 

m. Oława 313 

strzeliński 119 
Borów 45 

Wiązów 74 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

277 123 

Żórawina 17 

1 
Oława 70 

Domaniów 27 

m. Oława 9 
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Obwód nr 278 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

278 281 polny słaba 3669 

Opis obwodu nr 278 – Na północy od skrzyżowania toru kolejowego z rzeką Oława w m. Oława, 

torem kolejowym w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 94. Drogą nr 94 

w kierunku południowym przez m. Godzikowice, do skrzyżowania z drogą nr 1560D. Drogą tą nadal 

w kierunku południowym przez m. Chwalibożyce, m. Jankowice Małe, do skrzyżowania z drogą 

nr 1562D. Dalej drogą nr 1562D w kierunku zachodnim do m. Owczary. Następnie drogą nr 111267D 

do m. Oleśnica Mała. Następnie drogą nr 1563D do przecięcia z autostradą A4 i nią w kierunku 

północno – zachodnim do rzeki Oława. Rzeką tą w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania 

z torem kolejowym, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

278 3463 
oławski 3460 

Oława 3434 

m. Oława 26 

strzeliński 3 Wiązów 3 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

278 329 Oława 329 9 
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Obwód nr 279 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

279 282 polny bardzo słaba 4216 

Opis obwodu nr 242 – Na północy przecięcie rzeki Odry z drogą nr 396 w m. Oława, rzeką Odrą 

w kierunku południowo – wschodnim do granicy województwa dolnośląskiego. Granicą tą w kierunku 

południowo – zachodnim do drogi nr 1560D. Drogą tą w kierunku północnym przez m. Jankowice 

Małe, m. Chwalibożyce do skrzyżowania z drogą nr 94. Drogą tą w kierunku północno – zachodnim 

przez m. Godzikowice do m. Oława. Dalej przez m. Oława w kierunku północno – wschodnim 

drogami: nr 1577D, nr 111366D, nr 396 do przecięcia z rzeką Odrą, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

279 3498 oławski 3498 
Oława 3404 

m. Oława 94 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

279 317 Oława 317 8 
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Obwód nr 280 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

280 297 leśny słaba 5759 

Opis obwodu nr 280 – Od północy w m. Sobótka drogą nr 2075D w kierunku wschodnim, dalej 

drogą nr 1986D w kierunku wschodnim do m. Nasławice, następnie w kierunku południowym 

Potokiem Sulistrowickim do skrzyżowania z drogą nr 2075D w m. Świątniki. Dalej drogą nr 2075D 

w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2028D, drogą tą przez m. Księginice Małe, dalej 

w kierunku południowym przez m. Przemiłów do skrzyżowania z drogą przy oddziale leśnym nr 208. 

Dalej drogą w kierunku południowo-zachodnim po południowej granicy oddziałów leśnych nr 208, 

209, 210, 211, 212, 218 do m. Słupice. Następnie drogą w kierunku zachodnim po południowej 

granicy oddziałów leśnych nr 225, 226, 227,228, 229, dalej drogą w kierunku północno – zachodnim 

do zabudowań w m. Tąpadła. Dalej drogą nr 1190D w kierunku północno – wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 1993D i nią w kierunku północno – zachodnim do drogi polnej biegnącej 

wzdłuż wschodniej granicy działki nr 92 i drogą tą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą 

nr 2900D w m. Sady. Dalej drogą nr 2900D w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 1994D w m. Sobótka. Drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1990D, 

drogą tą w kierunku północnym na odcinku 50m do skrzyżowania z drogą nr 2075D, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

280 5110 

dzierżoniowski 1000 Łagiewniki 1000 

wrocławski 3893 Sobótka 3893 

świdnicki 217 Marcinowice 217 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

280 3470 

Sobótka 2397 

60 Marcinowice 59 

Łagiewniki 1014 
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Obwód nr 281 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

281 299 polny bardzo słaba 6601 

Opis obwodu nr 281 – Na północnym wschodzie od skrzyżowania drogi nr 1987D z drogą nr 8 

w m. Wilczkowice, drogą nr 8 a następnie drogą nr 1965D w kierunku południowym do m. Jordanów 

Śląski. Następnie w m. Jordanów Śląski drogą nr 2075D, drogą nr 1967D do drogi nr 1968D. Drogą 

nr 1968D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Dankowice, m. Jezierzyce Wielkie, 

m. Pożarzyce do skrzyżowania z drogą nr 39 w m. Białobrzezie. Tą drogą w kierunku południowo – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 384 w m. Łagiewniki. Tą drogą w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2028D i tą drogą w kierunku północno – zachodnim przez m. Oleszna, 

m. Przemiłów do m. Księginice Małe. W m. Księginice Małe dalej drogą nr 2028D, ale w kierunku 

północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2075D w m. Świątniki i tą drogą do rzeki 

Sulistrowicki Potok i tą rzeką w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 1986D 

w m. Nasławice. Stąd w kierunku wschodnim drogą nr 1986D do skrzyżowania z drogą nr 1987D. 

Drogą tą przez m. Wilczkowice do skrzyżowania z drogą nr 8, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

281 6232 

dzierżoniowski 2132 Łagiewniki 2132 

wrocławski 4064 
Jordanów Śląski 3189 

Sobótka 875 

strzeliński 36 Kondratowice 36 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

281 328 

Jordanów Śląski 175 

5 Sobótka 137 

Łagiewniki 16 
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Obwód nr 282 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

282 300 polny bardzo słaba 6645 

Opis obwodu nr 282 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 1967D z drogą nr 2075D 

w m. Jordanów Śląski, drogą nr 2075D w kierunku północno – wschodnim przez m. Popowice do 

skrzyżowania z drogą nr 1963D w m. Tyńczyk. Następnie drogą polną – wschodnią częścią m. Tyniec 

nad Ślężą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 107094D i tą drogą w kierunku 

wschodnim i drogą polną do m. Bartoszowa. Następnie drogą nr 3061D do skrzyżowania z drogą 

nr 3047D w m. Borów. Stąd drogą nr 3047D przez m. Brzezica do skrzyżowania z drogą nr 011341D 

i tą drogą w kierunku północno – wschodnim do toru kolejowego i tym torem w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 3054D. Drogą tą, a następnie drogą nr 3051D w kierunku 

południowo – zachodnim przez m. Ludów Śląski do skrzyżowania z drogą nr 3052D. Drogą nr 3052D 

do drogi polnej prowadzącej do m. Uniszów i tą drogą do m. Uniszów. Stąd w kierunku północnym 

drogą nr 3047D przez m. Niedanów do skrzyżowania z drogą nr 3048D i tą drogą w kierunku 

południowo – zachodnim przez m. Głownin, m. Podgaj, m. Karczyn do skrzyżowania z drogą nr 39. 

Drogą tą na zachód przez m. Białobrzezie do drogi nr 1968D i tą drogą na północny – zachód przez 

m. Pożarzyce, m. Jezierzyce Wielkie, m. Dankowice do drogi nr 1967D w m. Jordanów Śląski i tą 

drogą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2075D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

282 6328 

wrocławski 1746 
Jordanów Śląski 1148 

Kobierzyce 598 

strzeliński 4582 
Kondratowice 969 

Borów 3613 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

282 531 

Jordanów Śląski 4 

8 
Kobierzyce 50 

Kondratowice 11 

Borów 466 
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Obwód nr 283 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

283 301 polny bardzo słaba 5065 

Opis obwodu nr 283 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 3052D z drogą nr 3061D w m. Ludów 

Śląski, drogą nr 3051D, a następnie drogą nr 3054D w kierunku północno – wschodnim do 

skrzyżowania z torem kolejowym i tym torem kolejowym w kierunku południowym do skrzyżowania 

z drogą nr 3073D i tą drogą w kierunku północno – zachodnim przez m. Mikoszów do skrzyżowania 

z drogą nr 39. Drogą tą przez m. Piotrowice, m. Brochocinek do skrzyżowania z drogą nr 3048D 

w m. Karczyn. Stąd w kierunku północno – wschodnim drogą nr 3048D przez m. Podgaj, m. Głownin 

do skrzyżowania z drogą nr 3047D w m. Niedanów. Następnie drogą nr 3047D w kierunku 

południowym do m. Uniszów. Stąd w kierunku wschodnim drogą polną prowadzącą do m. Ludów 

Śląski i nią do skrzyżowania z drogą nr 3052D. Stąd tą drogą przez m. Ludów Śląski do skrzyżowania 

z drogą nr 3061D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

283 4726 strzeliński 4726 

Kondratowice 1045 

Borów 1858 

Strzelin 1823 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

283 34 

Kondratowice 6 

1 Borów 6 

Strzelin 22 
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Obwód nr 284 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

284 302 polny bardzo słaba 6426 

Opis obwodu nr 284 – Na północy od skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 011341D, drogą 

nr 011341D w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3050D w m. Kurczów. Tą drogą 

przez m. Kurczów i dalej w kierunku północno – wschodnim drogą o nawierzchni bitumicznej do 

skrzyżowania z drogą nr 395 w m. Nowojowice. Stąd drogą nr 395 w kierunku południowym do 

m. Michałowice, do skrzyżowania z drogą nr 1594D i tą drogą w kierunku wschodnim do m. Kuchary. 

Stąd drogą nr 111595D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Radoszkowice do 

skrzyżowania z drogą nr 1599D w m. Kończyce. Drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do 

m. Grodzieszowice. Następnie drogą nr 3057D przez m. Wawrzeńczyce do skrzyżowania z drogą 

nr 396. Stąd w kierunku południowo – zachodnim  drogą nr 396 przez m. Brożec, m. Ulica, 

m. Chociwel do drogi nr 395 m. Strzelin. Drogą nr 395 do ronda i stąd w kierunku zachodnim drogą 

nr 39 do skrzyżowania z torem kolejowym i tym torem w kierunku północnym przez m. Boreczek do 

skrzyżowania z drogą nr 011341D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

284 5846 

wrocławski 48 Żórawina 48 

oławski 371 Domaniów 371 

strzeliński 5427 

Borów 2695 

Strzelin 2550 

Wiązów 182 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

284 21 

Domaniów 2 

0 Borów 8 

Strzelin 11 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 570 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 571 – Poz. 653



Obwód nr 285 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

285 303 polny bardzo słaba 4800 

Opis obwodu nr 285 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 1595D z drogą nr 1596D w m. Skrzypnik, 

drogą nr 1595D w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1566D i nią w kierunku 

południowym do m. Drzemlikowice. Dalej przez m. Drzemlikowice w kierunku wschodnim do rzeki 

Oława. Rzeką Oława w kierunku południowym do przecięcia z autostradą A4 i tą autostradą 

w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1563D. Drogą nr 1563D i następnie 

drogą polną w kierunku południowo – zachodnim przez m. Kalinowa, do skrzyżowania z drogą nr 39. 

Drogą tą i następnie drogami: nr 117398D, nr 117391D, nr 3105D w kierunku zachodnim 

i północnym przez m. Wiązów, m. Biskupice. Dalej drogą nr 3057D w kierunku północno – 

zachodnim przez m. Gułów, m. Wawrzęcice. Z m. Wawrzęcice na północ drogą gruntową do drogi 

nr 111598D i nią w kierunku północno – zachodnim przez m. Kurzątkowice do skrzyżowania z drogą 

nr 1598D. Drogą nr 1598D i następnie drogą nr 1596D w kierunku północno – wschodnim przez 

m. Wyszkowice do skrzyżowania z drogą nr 1595D w m. Skrzypnik, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

285 4516 
oławski 1524 

Oława 608 

Domaniów 916 

strzeliński 2992 Wiązów 2992 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

285 131 
Oława 57 

3 
Wiązów 74 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 572 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 573 – Poz. 653



Obwód nr 286 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

286 319 polny słaba 3196 

Opis obwodu nr 286 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 3057D (Grodzieszowice – Wiązów) 

z drogą nr 396 (Ośno – Brożec), drogą nr 3057D w kierunku południowo – wschodnim przez 

m. Gułów do skrzyżowania z drogą nr 3105D. Drogą tą oraz drogami: nr 117391D i nr 117398D nadal 

w kierunku południowo – wschodnim przez m. Wiązów do skrzyżowania z drogą nr 39. Drogą tą 

i następnie drogami nr 117396D i nr 117392D w kierunku południowo – zachodnim nadal przez 

m. Wiązów, do skrzyżowania z drogą nr 39. Drogą tą w kierunku południowo – zachodnim przez 

m. Stary Wiązów, m. Wyszonowice i dalej drogą w kierunku południowym do toru kolejowego. Tym 

torem kolejowym w kierunku północno – zachodnim do rzeki Oława i tą rzeką w kierunku zachodnim 

do skrzyżowania z drogą nr 39 w m. Strzelin. Drogą nr 39 w kierunku północno – zachodnim do ronda 

i dalej w kierunku północno – wschodnim drogami: nr 395 i nr 396 przez m. Strzelin, m. Chociwel, 

m. Ulica, m. Brożec do skrzyżowania z drogą nr 3057D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

286 2859 strzeliński 2859 
Strzelin 1484 

Wiązów 1375 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

286 52 
Strzelin 11 

2 
Wiązów 41 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 574 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 575 – Poz. 653



Obwód nr 287 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

287 304 polny bardzo słaba 3696 

Opis obwodu nr 250 – Na północy w m. Kalinowa drogą nr 3102D w kierunku północnym, dalej 

w kierunku wschodnim do drogi nr 1563D i drogą tą do m. Oleśnica Mała. Dalej drogą nr 1561D 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 111267D, drogą tą do m. Owczary. Dalej drogą 

nr 1562D w kierunku wschodnim do granicy województwa dolnośląskiego. Granicą tą w kierunku 

ogólnym południowo – zachodnim do drogi polnej. Drogą tą w kierunku północnym, a następnie 

południowo – zachodnim do m. Kucharzowice. Następnie drogą nr 3099D w kierunku północnym 

przez m. Miechowice Oławskie do skrzyżowania z drogą nr 39. Drogą tą w kierunku zachodnim na 

odcinku 1km do drogi polnej i drogą tą w kierunku północno – wschodnim do m. Kalinowa, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

287 3528 
oławski 811 Oława 811 

strzeliński 2717 Wiązów 2717 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

287 63 
Oława 2 

2 
Wiązów 61 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 576 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 577 – Poz. 653



Obwód nr 288 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

288 318 polny bardzo słaba 4999 

Opis obwodu nr 288 – Na północy skrzyżowanie drogi polnej prowadzącej z m. Sienice do 

m. Białobrzezie z drogą nr 39, drogą nr 39 w kierunku południowo – wschodnim przez m. Karczyn, 

m. Brochocinek, m. Piotrowice do drogi nr 3073D w m. Mikoszów. Drogą tą nadal w kierunku 

południowo – wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym Wrocław – Międzylesie i tym torem 

kolejowym w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 395 i nią nadal w kierunku 

południowym do drogi 3070D. Drogą tą i następnie drogą nr 3071D w kierunku północno – 

zachodnim przez m. Wąwolnica, m. Gołostowice do skrzyżowania z drogą nr 3021D. Drogą nr 3021D 

w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 3048D i nią w kierunku północnym do m. Prusy. 

Z m. Prusy drogą nr 3022D w kierunku zachodnim przez m. Rakowice. Stąd na północ i następnie na 

zachód torami kolejowymi do drogi polnej Sienice – Białobrzezie i tą drogą na północ do 

m. Białobrzezie, do skrzyżowania z drogą nr 39, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

288 4778 

dzierżoniowski 62 Łagiewniki 62 

strzeliński 4716 
Kondratowice 2665 

Strzelin 2051 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

288 62 
Kondratowice 39 

1 
Strzelin 23 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 578 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 579 – Poz. 653



Obwód nr 289 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

289 330 polny średnia 6949 

Opis obwodu nr 289 – Na północy przecięcie toru kolejowego z drogą nr 39 w m. Strzelin, drogą 

nr 39 w kierunku południowo – wschodnim do przecięcia się drogi z rzeką Oława. Rzeką Oława 

w kierunku północno – wschodnim do toru kolejowego i tym torem kolejowym w kierunku 

południowo – wschodnim do drogi polnej (na wysokości m. Karszówek). Drogą tą w kierunkach 

kolejno: zachodnim, południowym i zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 3046D. Drogą nr 3046D 

w kierunku południowym przez m. Jegłowa, m. Krzywina do skrzyżowania z drogą nr 3087D 

w m. Przeworno. Dalej drogą nr 118168D oraz drogą nr 3184D w kierunku północno – zachodnim 

przez m. Miłocice do m. Romanów. Dalej drogami: nr 3080D i nr 3078 nadal w kierunku północno – 

zachodnim przez m. Gębczyce do skrzyżowania z drogą nr 395. Drogą tą w kierunku północnym do 

toru kolejowego i tym torem kolejowym nadal w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 39 

w m. Strzelin, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

289 6268 strzeliński 6268 

Strzelin 4114 

Przeworno 2152 

Wiązów 2 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

289 1916 
Strzelin 972 

28 
Przeworno 944 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 580 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 581 – Poz. 653



Obwód nr 290 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

290 320 polny słaba 5853 

Opis obwodu nr 290 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 117396D z drogą nr 39 w m. Wiązów, 

drogą nr 39 w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3099D. Dalej drogą nr 3099D 

w kierunku południowym przez m. Miechowice Oławskie do północnej części m. Kucharzowice. Stąd 

drogą polną w kierunku północno – wschodnim do granicy województwa dolnośląskiego. Granicą tą 

w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 378 i nią w kierunku północno – zachodnim 

przez m. Wawrzyszów, m. Łojowice, m. Karszówek do skrzyżowania z nieczynnym torem 

kolejowym. Torem tym w kierunku północnym do m. Wyszonowice. Następnie drogą w kierunku 

północnym przez m. Wyszonowice do drogi nr 39 i nią w kierunku północno – wschodnim przez 

m. Stary Wiązów do m. Wiązów. Dalej przez m. Wiązów drogami: nr 117392D, nr 117396D do 

skrzyżowania z drogą nr 39, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

290 5578 strzeliński 5578 
Strzelin 310 

Wiązów 5268 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

290 232 
Strzelin 29 

4 
Wiązów 203 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 582 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 583 – Poz. 653



Obwód nr 291 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

291 329 polny słaba 4531 

Opis obwodu nr 291 – Na północy od m. Rakowice drogą nr 3022D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 3048D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Prusy. Dalej drogą 

nr 3021D w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3071D i drogą tą przez m. Gołostowice, 

m. Wąwolnica do skrzyżowania z drogą nr 3070D. Drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 395. Następnie drogą nr 395 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą polną 

i drogą tą w kierunku zachodnim i północnym. Dalej Potokiem Nieszkowickim do m. Nieszkowice, 

stąd drogą nr 3070D w kierunku południowym przez m. Skoroszowice do m. Targowica. Następnie 

rowem melioracyjnym w kierunku zachodnim do mostu drogi nr 3048D i drogą tą w kierunku 

północnym przez m. Dobrzenice. Dalej drogą tą do skrzyżowania z torem kolejowym i torem tym 

w kierunku północnym do m. Rakowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

291 4317 

ząbkowicki 644 Ciepłowody 644 

strzeliński 3673 
Kondratowice 2651 

Strzelin 1022 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

291 374 

Ciepłowody 20 

8 Kondratowice 297 

Strzelin 57 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 584 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 585 – Poz. 653



Obwód nr 292 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

292 339 polny słaba 4660 

Opis obwodu nr 292 – Na północy skrzyżowanie dróg nr 395, nr 3070D, nr 3078D we wschodniej 

części m. Wąwolnica, drogą nr 3078D w kierunku południowo – wschodnim do drogi nr 3080D i nią 

nadal w kierunku południowo – wschodnim przez m. Gębczyce do skrzyżowania z drogą nr 3184 

w m. Romanów. Dalej w tym samym kierunku przez m. Miłocice do m. Przeworno. Stąd na południe 

drogą nr 3046D do skrzyżowania z drogą nr 3089D. Następnie drogami nr 3089D, nr 118223D 

i nr 3170D w kierunku zachodnim przez m. Bożnowice, m. Jasienica do m. Skalice. Stąd na północ 

drogą nr 118224 do m. Witostowice, do skrzyżowania z drogą nr 3184D. Drogą tą w kierunku 

zachodnim przez m. Witostowice i dalej drogą nr 118226D w kierunku północnym do drogi polnej 

i nią w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 395. Drogą nr 395 w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogami nr 3070D i nr 3078D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

292 4467 

ząbkowicki 1552 Ziębice 1552 

strzeliński 2915 
Strzelin 1181 

Przeworno 1734 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

292 1236 

Ziębice 585 

27 Strzelin 224 

Przeworno 427 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 586 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 587 – Poz. 653



Obwód nr 293 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

293 331 polny słaba 4497 

Opis obwodu nr 293 – Na północy od skrzyżowania byłego toru kolejowego – stacji kolejowej 

Muchowiec z drogą nr 378, drogą nr 378 w kierunku południowo – wschodnim przez m. Karszówek, 

m. Łojowice, m. Wawrzyszów do granicy województwa dolnośląskiego. Granicą tą w kierunku 

ogólnym południowym do skrzyżowania z drogą nr 3092D i nią w kierunku północno – zachodnim 

przez m. Karnków do m. Przeworno. Dalej ul. Okrężną do skrzyżowania z drogą nr 3046D. Drogą tą 

w kierunku północnym przez m. Krzywina, m. Jegłowa do drogi polnej przebiegającej przez działkę 

nr 214/15 (obręb Muchowiec) i nią w kierunku wschodnim. Dalej drogą polną (działka nr 233) 

w kierunku północnym do południowej granicy działki nr 79 i nią w kierunku wschodnim do byłego 

toru kolejowego i tym torem w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 378, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

293 4263 strzeliński 4263 

Strzelin 732 

Przeworno 2702 

Wiązów 829 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

293 420 

Strzelin 127 

9 Przeworno 69 

Wiązów 224 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 588 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 589 – Poz. 653



Obwód nr 294 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

294 340 polny słaba 4267 

Opis obwodu nr 294 – Na północy skrzyżowanie drogi nr 3046D z ul. Okrężną w m. Przeworno. 

ul. Okrężną, a następnie drogą nr 3092D w kierunku południowo – wschodnim przez m. Karnków do 

granicy województwa dolnośląskiego. Granicą tą w kierunku południowym i następnie zachodnim do 

drogi leśnej biegnącej przez działki nr 445 – 442, nr 440/1, nr 429/1 i dalej zachodnią granicą 

administracyjną gminy Przeworno. Tą granicą w kierunku północno – zachodnim do drogi polnej 

biegnącej wzdłuż wschodniej granicy działek: nr 201, nr 3 – 5, do skrzyżowania z drogą nr 3170D 

prowadzącą z m. Konary do m. Bożnowice. Drogą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 118223D i drogą tą w kierunku północno – wschodnim do m. Cierpice, do skrzyżowania z drogą 

nr 3046D. Drogą nr 3046D w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Okrężną w m. Przeworno, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

294 4099 
ząbkowicki 88 Ziębice 88 

strzeliński 4011 Przeworno 4011 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

294 824 
Ziębice 15 

19 
Przeworno 809 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 590 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 591 – Poz. 653



Obwód nr 295 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

295 269 polny dobra 6289 

Opis obwodu nr 295 – Na północy od przecięcia toru kolejowego z granicą gminy Dobromierz, 

granicą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 2921D, następnie drogą polną 

w kierunku południowo-wschodnim, następnie drogą nr 2920D do m. Modlęcin. Dalej drogą nr 2919D 

w kierunku zachodnim przez m. Szymanów. Dalej drogą polną w kierunku południowo-wschodnim do 

skrzyżowania z ciekiem wodnym przy oddziale leśnym nr 210. Ciekiem tym w kierunku południowo-

zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 34. Dalej drogą nr 3394D w kierunku południowo-

zachodnim przez m. Cieszów Dolny, m. Cieszów, następnie drogą tą w kierunku północno-zachodnim 

do skrzyżowania z drogą nr 375. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą 

polną przy oddziale leśnym nr 221. Drogą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą polną 

i drogą tą w kierunku zachodnim do drogi nr 2796D. Następnie drogą nr 2796D w kierunku 

zachodnim do m. Sady Górne. Dalej drogą tą w kierunku północnym przez m. Sady Dolne do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 5. Dalej drogą nr 2832D w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą nr 2883D i drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2793D. Drogą tą do 

toru kolejowego i torem tym w kierunku północno-wschodnim do granicy gminy Dobromierz, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

295 5921 

wałbrzyski 352 Stare Bogaczowice 352 

jaworski 976 Bolków 976 

świdnicki 4593 

Dobromierz 4389 

Strzegom 203 

Świebodzice 1 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

295 1395 

Stare Bogaczowice 139 

22 Bolków 286 

Dobromierz 970 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 592 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 593 – Poz. 653



Obwód nr 296 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

296 244 polny słaba 4327 

Opis obwodu nr 296 – Na północy od m. Rogoźnica drogą nr 2792D w kierunku wschodnim do toru 

kolejowego, dalej torem tym w kierunku południowo-wschodnim do drogi nr 2928D w m. Goczałków. 

Drogą nr 2829D w kierunku wschodnim do m. Goczałków Górny, dalej drogą nr 2791D w kierunku 

południowym do toru kolejowego, torem tym w kierunku południowym. Dalej w kierunku zachodnim 

przez m. Strzegom do drogi nr 2921D. Drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Tomkowice do 

skrzyżowania z drogą przy zachodniej granicy działki nr 36/1, dalej drogą tą w kierunku północnym, 

wzdłuż zachodniej granicy obrębu ewidencyjnego Tomkowice, obrębu Godzieszówek i obrębu 

Kostrza do skrzyżowania z drogą nr 2924D. Dalej drogą w kierunku północnym przez m. Kostrza, 

następnie drogą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 110657D w m. Zimnik. 

Drogą nr 110657D w kierunku wschodnim, dalej drogą w kierunku wschodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 2792D, drogą tą w kierunku północno-wschodnim do m. Rogoźnica, następnie drogą nr 374 

w kierunku zachodnim i dalej drogą nr 2792D w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania 

z torem kolejowym, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

296 3646 
świdnicki 3627 

Dobromierz 2 

Strzegom 3625 

jaworski 19 Mściwojów 19 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

296 453 Strzegom 453 11 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 594 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 595 – Poz. 653



Obwód nr 297 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

297 245 polny bardzo słaba 5260 

Opis obwodu nr 297 – Na północy od m. Lusina drogą nr 2928D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania, dalej wzdłuż toru kolejowego w kierunku południowym do stacji kolejowej Jaroszów. 

Następnie drogą w kierunku południowym przez m. Jaroszów, m. Skarżyce, dalej drogą nr 2933D 

i drogą nr 111258D do m. Pastuchów. Następnie drogą nr 2931D w kierunku południowym, dalej 

drogą nr 2935D w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2880D w m. Piotrowice 

Świdnickie. Następnie drogą nr 2880D w kierunku południowo-zachodnim do m. Jaworzyna Śląska. 

Dalej drogami nr 111250D, 111247D i 111211D w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 28884D w m. Pasieczna. Drogą tą w kierunku północnym do m. Stanowice. Dalej drogą nr 2919D 

w kierunku zachodnim do toru kolejowego i torem tym w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą nr 2791D na wysokości m. Graniczna Górna. Drogą nr 2791D w kierunku północnym do 

m. Goczałków Górny. Następnie drogą nr 2928D w kierunku wschodnim do m. Lusina, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

297 4785 

średzki 314 Udanin 314 

świdnicki 4471 
Jaworzyna Śląska 1587 

Strzegom 2884 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

297 298 

Udanin 1 

6 Jaworzyna Śląska 123 

Strzegom 174 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 596 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 597 – Poz. 653



Obwód nr 298 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

298 246 polny słaba 3845 

Opis obwodu nr 298 – Na północy od m. Gościsław drogą nr 2942D w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 3396D, dalej drogą tą do drogi nr 110914D, następnie na południe do 

m. Mielęcin. Dalej drogą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3396D i drogą tą 

w kierunku południowo-wschodnim przez m. Łażany do przecięcia się z torem kolejowym 

w m. Żarów. Dalej torem tym w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2880D i drogą tą 

w kierunku północno-zachodnim do m. Piotrowice Świdnickie, następnie drogą nr 2935D do 

skrzyżowania z drogą nr 2931D w m. Pastuchów. Drogą tą w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą 111258D i drogą 2933D tą w kierunku zachodnim i północnym do m. Jaroszów. Dalej torem 

kolejowym do skrzyżowania z drogą prowadzącą wzdłuż północnej granicy działki nr 363/3 

w kierunku wschodnim, dalej w kierunku północno-wschodnim przez m. Lasek do m. Gościsław, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

298 3421 

średzki 327 Udanin 327 

świdnicki 3094 

Jaworzyna Śląska 371 

Strzegom 1172 

Żarów 1551 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

298 478 

Udanin 21 

12 
Jaworzyna Śląska 74 

Strzegom 69 

Żarów 314 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 598 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 599 – Poz. 653



Obwód nr 299 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

299 247 polny bardzo słaba 3681 

Opis obwodu nr 299 – Na północy od skrzyżowania dróg 2942D i 2893D w m. Gościsław, drogą 

nr 2893D w kierunku południowo-wschodnim, następnie drogą nr 5 w kierunku północno-wschodnim 

do skrzyżowania z drogą prowadzącą wzdłuż północnej granicy działek nr 372; 373; 374 i drogą tą do 

drogi nr 2085D w m. Osiek. Dalej drogą tą w kierunku wschodnim przez m. Bogdanów, następnie 

w kierunku południowym do m. Buków. Dalej drogą nr 2892D w kierunku południowym przez 

m. Dzikowa do skrzyżowania z torem kolejowym. Torem tym w kierunku zachodnim do m. Żarów. 

Następnie drogą dr 3396D w kierunku północnym do m. Mielęcin. Dalej drogą nr 110914D i drogą 

3396D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2942D, dalej drogą tą w kierunku 

północno-wschodnim do m. Gościsław, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

299 3257 

wrocławski 22 Mietków 22 

średzki 698 
Kostomłoty 598 

Udanin 100 

świdnicki 2537 Żarów 2537 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

299 412 
Kostomłoty 81 

11 
Żarów 331 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 600 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 601 – Poz. 653



Obwód nr 300 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

300 272 polny słaba 3586 

Opis obwodu nr 300  – Na północy od skrzyżowania drogi nr 3396D i toru kolejowego, torem tym 

w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2085D. Dalej drogą tą w kierunku 

południowym przez m. Domanice, m. Krasków do m. Klecin. Dalej drogą nr 2879D w kierunku 

zachodnim do m. Wierzbna. Następnie drogą nr 3396D w kierunku północnym przez m. Bożanów do 

skrzyżowania z torem kolejowym w m. Żarów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

300 3262 

wrocławski 354 Mietków 354 

świdnicki 2908 

Marcinowice 365 

Świdnica 64 

Żarów 2479 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

300 417 

Mietków 90 

12 
Marcinowice 95 

Świdnica 3 

Żarów 229 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 602 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 603 – Poz. 653



Obwód nr 301 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

301 291 leśny bardzo dobra 6271 

Opis obwodu nr 301 – Na północy od m. Nagórnik drogą nr 2787D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 2796D i dalej drogą tą w kierunku wschodnim i południowym do m. Stare 

Bogaczowice. Dalej drogą nr 3464D w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 375 i drogą tą 

w kierunku południowym do m. Struga. Następnie drogą nr 3389D w kierunku południowo-

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 376 i dalej drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Lubomin, 

m. Jabłów do toru kolejowego. Dalej drogą nr 367 do skrzyżowania z drogą nr 3367D w m. Czarny 

Bór. Drogą tą na północ do przecięcia się z torem kolejowym, dalej torem w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą nr 3367D w m. Witków. Drogą tą w kierunku północnym, dalej drogą nr 3392D 

i 3393D w kierunku północnym do m. Gostków. Następnie drogą w kierunku północnym prowadzącą 

do m. Nagórnik, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

301 5959 

kamiennogórski 65 Marciszów 65 

jaworski 549 Bolków 549 

wałbrzyski 5345 
Czarny Bór 1151 

Stare Bogaczowice 4194 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

301 2547 

Bolków 181 

41 Czarny Bór 571 

Stare Bogaczowice 1795 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 604 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 605 – Poz. 653



Obwód nr 302 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

302 292 polny dobra 5021 

Opis obwodu nr 302 – Na północy od m. Cieszów drogą nr 3394D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 34 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 35 w m. Świebodzice. Dalej drogą tą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z torem 

kolejowym, następnie torem tym w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 116441D, 

116849D i 116854D do drogi nr 376 i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 375 i drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez m. Struga do m. Stare 

Bogaczowice. Następnie drogą nr 3464D w kierunku wschodnim, dalej drogą nr 2796D w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą polną przy działce nr 247/2 obręb Sady Górne. Drogą tą 

w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 375, następnie drogą tą w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 3394D i drogą tą w kierunku wschodnim do m. Cieszów, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

302 3967 

wałbrzyski 2410 
Szczawno-Zdrój 203 

Stare Bogaczowice 2207 

Wałbrzych 866 Wałbrzych 866 

jaworski 124 Bolków 124 

świdnicki 567 Świebodzice 567 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

302 1360 

Szczawno-Zdrój 2 

27 

Stare Bogaczowice 434 

Wałbrzych 642 

Bolków 17 

Świebodzice 265 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 606 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 607 – Poz. 653



Obwód nr 303 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

303 270 polny bardzo słaba 6363 

Opis obwodu nr 303 – Na północy od m. Tomkowice drogą nr 2921D w kierunku wschodnim do toru 

kolejowego, dalej torem tym w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym, 

dalej torem w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 2919D m. Stanowice. Drogą tą 

w kierunku wschodnim, dalej drogą nr 2884D w kierunku południowym przez m. Pasieczna do 

skrzyżowania z torem kolejowym w m. Nowy Jaworów, dalej torem tym w kierunku południowo-

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 111201D w m. Ciernie Dolne. Dalej drogą nr 2914D 

w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 34, następnie drogą tą w kierunku północno-

zachodnim do granicy gminy Dobromierz, dalej ciekiem wodnym w kierunku północno-wschodnim 

do skrzyżowania z drogą przy oddziale leśnym nr 210, dalej drogą w kierunku północno-zachodnim 

do m. Szymanów. Następnie drogą nr 2919D w kierunku wschodnim do m. Modlęcin. Dalej drogą 

nr 2920D w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2921D w m. Tomkowice, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

303 5500 świdnicki 5500 

Dobromierz 251 

Jaworzyna Śląska 314 

Strzegom 3737 

Świebodzice 1198 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

303 572 

Dobromierz 16 

9 
Jaworzyna Śląska 166 

Strzegom 348 

Świebodzice 42 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 608 – Poz. 653



Obwód nr 100 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 609 – Poz. 653



Obwód nr 304 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

304 293 polny bardzo słaba 4571 

Opis obwodu nr 304 – Na północy od skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 382 w m. Nowy 

Jaworów drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 35 w m. Świdnica. Drogą tą 

w kierunku zachodnim przez m. Słotwina do skrzyżowania z drogą polną przy południowej granicy 

działki nr 702/13 i drogą tą w kierunku zachodnim do toru kolejowego. Torem tym w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą nr 35 w m. Świebodzice, drogą tą w kierunku południowo – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 34. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim, północnym 

i zachodnim do skrzyżowania z ulicą Łączną, drogą tą w kierunku północno-wschodnim, dalej drogą 

nr 2914D do skrzyżowania z drogą nr 111201D i drogą tą w kierunku południowym do toru 

kolejowego. Torem tym w kierunku północno-wschodnim do m. Nowy Jaworów, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

304 3749 

Wałbrzych 12 Wałbrzych 12 

świdnicki 3737 

m. Świdnica 5 

Świdnica 2121 

Jaworzyna Śląska 1190 

Świebodzice 421 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

304 191 

Wałbrzych 5 

4 
Świdnica 143 

Jaworzyna Śląska 24 

Świebodzice 19 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 610 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 611 – Poz. 653



Obwód nr 305 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

305 271 polny bardzo słaba 4221 

Opis obwodu nr 305 – Na północy od m. Piotrowice Świdnickie drogą nr 2880D w kierunku 

wschodnim do toru kolejowego, następnie torem tym w kierunku północno-wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 3396D w m. Żarów. Dalej drogą tą w kierunku południowym przez 

m. Bożanów, m. Wierzbna do ronda w m. Świdnica na ulicy Kazimierza Wielkiego. Dalej drogą 

nr 111945D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 35. Drogą tą w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 382, dalej drogą tą w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą nr 2884D za torem kolejowym, dalej drogą tą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą 

nr 111211D w m. Pasieczna. Dalej drogą nr 111211D i drogą nr 111247D w kierunku wschodnim do 

drogi nr 111250D w m. Jaworzyna Śląska. Drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi 

nr 2880D i drogą tą w kierunku północnym do m. Piotrowice Śląskie, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

305 3573 świdnicki 3573 

m. Świdnica 135 

Jaworzyna Śląska 2589 

Świdnica 377 

Żarów 472 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

305 133 

Jaworzyna Śląska 110 

3 Świdnica 20 

Żarów 3 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 612 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 613 – Poz. 653



Obwód nr 306 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

306 273 polny słaba 3506 

Opis obwodu nr 306 – Na północy od m. Wierzbna drogą nr 2879D w kierunku wschodnim przez 

m. Panków do m. Klecin. Dalej drogą nr 2085D w kierunku północno-wschodnim przez m. Krasków 

do skrzyżowania z drogą nr 2898D i drogą tą przez m. Gola Świdnicka, następnie w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 35. Dalej drogą nr 35 w kierunku południowo-zachodnim 

przez m. Marcinowice, m. Pszenno do skrzyżowania z drogą nr 111945D w m. Świdnica. Dalej drogą 

tą w kierunku północnym, następnie drogą nr 3396D do m. Wierzbna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

306 3088 świdnicki 3088 

m. Świdnica 159 

Marcinowice 1590 

Świdnica 1306 

Żarów 33 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

306 136 

m. Świdnica 5 

4 Marcinowice 29 

Świdnica 102 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 614 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 615 – Poz. 653



Obwód nr 307 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

307 274 polny słaba 3630 

Opis obwodu nr 307 – Na północy od m. Domanice drogą nr 1997D w kierunku ogólnym wschodnim 

przez m. Chwałów, m. Maniów Mały do m. Maniów. Skąd drogą nr 2075D w kierunku południowo - 

wschodnim przez m. Tworzyjanów, m. Garncarsko do skrzyżowania z drogą dr 111128D. Dalej drogą 

tą w kierunku południowym do m. Strzeblów. Następnie drogą nr 111116D w kierunku południowym 

przez m. Sobótka Zachodnia do m. Górka. Kolejno w kierunku południowo – zachodnim drogami 

nr 1994D oraz 2900D do skrzyżowania z drogą biegnącą po działce nr 106. Dalej drogą tą w kierunku 

zachodnim do m. Biała. Skąd w kierunku ogólnym północno – zachodnim drogami biegnącymi po 

działkach nr 117, 15, 3/1, 235/1, 307, 274 do m. Szczepanów. Następnie drogami nr 111722D 

i nr 2898D w kierunku ogólnym północno – zachodnim przez m. Gola Świdnicka do skrzyżowania 

przed m. Krasków z drogą nr 2085D.  Dalej drogą tą w kierunku północnym do m. Domanice, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

307 3327 
wrocławski 1332 

Mietków 1086 

Sobótka 246 

świdnicki 1995 Marcinowice 1995 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

307 167 

Mietków 12 

5 Sobótka 41 

Marcinowice 114 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 616 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 617 – Poz. 653



Obwód nr 308 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

308 310 leśny dobra 7760 

Opis obwodu nr 308 – Na północy od m. Struga drogą nr 375 w kierunku południowym przez 

m. Szczawno Zdrój, m. Biały Kamień, m. Sobięcin do skrzyżowania z drogą nr 367 i drogą tą 

w kierunku wschodnim do toru kolejowego. Dalej torem tym w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 35 na wysokości m. Pogórze Drugie. Dalej drogą tą w kierunku 

południowym i zachodnim do skrzyżowania z drogą przy zabudowaniach nr 54 w m. Unisław Śląski. 

Dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim, dalej drogą nr 114774D do skrzyżowania z drogą 

nr 3367D, następnie drogą tą w kierunku północnym do m. Czarny Bór. Dalej drogą nr 367 i 376 

w kierunku wschodnim i północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3389D i drogą tą 

w kierunku północnym do m. Struga, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

308 6280 

Wałbrzych 985 Wałbrzych 985 

wałbrzyski 5295 

Mieroszów 557 

Boguszów-Gorce 2219 

Czarny Bór 959 

Szczawno-Zdrój 836 

Stare Bogaczowice 724 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

308 3421 

Wałbrzych 549 

44 

Mieroszów 324 

Boguszów-Gorce 1161 

Czarny Bór 520 

Szczawno-Zdrój 615 

Stare Bogaczowice 252 
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Obwód nr 309 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

309 311 leśny średnia 5596 

Opis obwodu nr 309 – Na północy od m. Kozice drogą nr 116517D na południowy – wschód przez 

m.m. Rusinowa – Nowa Wieś, dalej drogą nr 3368D przez m. Zagórze Śląskie do toru kolejowego. 

Dalej torem kolejowym na południe do m. Jugowice, skąd drogą nr 3376D na południe do posesji 

nr 25 w m. Jugowice, a następnie drogą gruntową w kierunku południowo – zachodnim do granicy 

lasu, skąd na południe linią działową między oddziałami leśnymi 67 i 68 A do styku z oddziałem 68, 

dalej na wschód linią oddziałową między oddziałami 67 i 68 do styku z oddziałem 72, dalej na 

południe linią oddziałową między oddziałami 72 i 68 do styku z oddziałami 87 i 91, dalej od styku 

czterech oddziałów (68, 72, 87 i 91) w kierunku zachodnim linią oddziałową między oddziałami 91 

i 68 do styku z oddziałem 73, dalej na południe linią oddziałową między oddziałami 91 i 73 do styku 

z oddziałem 93, dalej linią oddziałową między oddziałami 91 i 93 do styku z oddziałem 95, dalej linią 

oddziałową między oddziałami 91 i 95 do styku z oddziałem 96, dalej na południowy – zachód linią 

oddziałową między oddziałami 96 i 95 do styku z oddziałem 98, dalej na północ linią oddziałową 

między oddziałami 98 i 95 do styku z oddziałem 97, dalej na zachód linią oddziałową między 

oddziałami 98 i 97 do posesji nr 6 przy ul. Górnośląskiej w m. Głuszyca. Z m. Głuszyca drogą 

asfaltową nr 380 na zachód przez m. Grzmiąca – Rybnica Mała – Rybnica Leśna do m. Unisław 

Śląski, skąd na północny – wschód drogą asfaltową nr 35 w kierunku dzielnicy Wałbrzycha – Glinik 

Stary, skąd od granicy miasta ulicami Wałbrzyska – Niepodległości do skrzyżowania z ulicą 

Świdnicką i dalej w kierunku północno – wschodnim ulicami Świdnicka – Strzegomska do dzielnicy 

Kozice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

309 4893 
wałbrzyski 4162 

Mieroszów 494 

Jedlina-Zdrój 1478 

Głuszyca 343 

Walim 1847 

Wałbrzych 731 Wałbrzych 731 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

309 2451 

Mieroszów 83 

44 

Jedlina-Zdrój 897 

Głuszyca 312 

Walim 615 

Wałbrzych 544 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 620 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 621 – Poz. 653



Obwód nr 310 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

310 312 polny bardzo dobra 7404 

Opis obwodu nr 310 – Na północy od skrzyżowania toru kolejowego z drogą przy zabudowaniu nr 58 

w m. Lubiechów, drogą tą w kierunku południowym do drogi nr 3396D w m. Pogorzała, drogą tą 

w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą przy zachodniej granicy działki nr 100 i drogą tą 

w kierunku południowym, dalej drogą nr 2912D przez m. Modliszów do drogi nr 2882D. Dalej drogą 

nr 2882D przez m. Złoty Las do skrzyżowania z drogą nr 2876D i drogą tą w kierunku południowym 

do skrzyżowania z torem kolejowym. Następnie torem tym w kierunku zachodnim do skrzyżowania 

z drogą nr 3368D i drogą tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2882D. Dalej drogą tą 

w kierunku południowo-zachodnim, następnie drogą nr 116617D w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą nr 379. Drogą nr 379 w kierunku południowo – zachodnim, ulicą Świdnicką do 

skrzyżowania z drogą nr 35 i dalej tą drogą w kierunku południowo – zachodnim do przecięcia się 

z torem kolejowym. Następnie w kierunku północno – zachodnim pomiędzy zabudowaniami nr 1 

i nr 3 przy ul. Gdyńskiej w Wałbrzychu do torów kolejowych. Dalej torem tym w kierunku ogólnym 

północno – zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 367. Drogą nr 367 w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 375. Następnie drogą nr 375 w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą 

nr 376. Drogą nr 376 w kierunku wschodnim i północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 116854. Dalej drogą tą w kierunku wschodnim do drogi nr 116849. Drogą tą do skrzyżowania 

z drogą nr 35. Następnie drogą nr 35 w kierunku północnym, a następnie drogą nr 116441 w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z torem kolejowym. Następnie torem kolejowym w kierunku wschodnim 

do skrzyżowania z drogą przy zabudowaniu nr 58 w m. Lubiechów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

310 4054 

wałbrzyski 1175 Walim 1175 

Wałbrzych 1433 Wałbrzych 1433 

świdnicki 1446 Świdnica 1446 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

310 2019 

Świdnica 780 

27 
Szczawno-Zdrój 74 

Walim 321 

Wałbrzych 844 
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Obwód nr 311 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

311 294 polny bardzo dobra 5354 

Opis obwodu nr 311 – Na północy od m. Słotwina drogą nr 35 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z torem kolejowym w m. Świdnica, dalej torem tym w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 2876D. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez m. Bystrzyca 

Górna do skrzyżowania z drogą 2882D, drogą tą w kierunku północno-zachodnim przez m. Złoty Las, 

dalej drogą nr 2912D przez m. Modliszów do m. Pogorzała. Następnie na północ drogą nr 3396D do 

posesji nr 35. Kolejno w kierunku zachodnim drogami po działkach nr 155/1, 155/2, 155/3 (około 

260m), 156/3 i dalej drogą do skraju lasu po działkach nr 156/2, 156/1 i do skrzyżowania tzw. „Pięciu 

dróg” pomiędzy działkami nr 286 a 293 do torów w m. Lubiechów. Dalej torem kolejowym 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 116441D i drogą tą w kierunku wschodnim, dalej 

drogą do skrzyżowania z drogą nr 35. Następnie drogą tą w kierunku wschodnim do m. Słotwina, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

311 4576 

Wałbrzych 94 Wałbrzych 94 

świdnicki 4482 
m. Świdnica 99 

Świdnica 4383 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

311 1636 
Wałbrzych 76 

31 
Świdnica 1560 
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Obwód nr 312 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

312 313 polny bardzo dobra 4732 

Opis obwodu nr 312 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 2876D Kraszowice-Omieciny z torem 

kolejowym, torem tym w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2904D i drogą 

tą w kierunku zachodnim do m. Ludomia Dolna. Dalej drogą nr 2905D przez m. Ludomia Górna, 

następnie przy zabudowaniach nr 94 drogą w kierunku południowym do m. Glinno. Dalej drogą 

nr 3373D w kierunku północno-zachodnim, następnie drogą nr 3374D przez m. Michałkowa do 

zbiornika Jezioro Lubachowickie. Dalej drogą nr 3371D w kierunku wschodnim i północnym do 

skrzyżowania z drogą nr 2876D i drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez m. Lubachów, 

m. Bystrzyca Górna do skrzyżowania z torem kolejowym, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

312 4478 

wałbrzyski 415 Walim 415 

dzierżoniowski 258 Dzierżoniów 258 

świdnicki 3805 
m. Świdnica 1 

Świdnica 3804 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

312 1499 

Walim 267 

32 Dzierżoniów 3 

Świdnica 1229 
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Obwód nr 313 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

313 295 polny słaba 6570 

Opis obwodu nr 313 – Na północy od skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 35 w m. Świdnica, 

drogą tą w kierunku północno-wschodnim do m. Marcinowice, dalej drogą nr 2879D w kierunku 

południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą przy zabudowaniach nr 71 w m. Zebrzydów 

i drogą tą w kierunku południowym przez m. Kątki do m. Gogołów. Następnie drogą w kierunku 

południowo – wschodnim do m. Książnica, dalej drogą przy zabudowaniach nr 25 w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 3019D i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 382. Następnie drogą nr 382 w kierunku północnym, dalej drogą nr 118949D 

i drogą nr 2904D w kierunku południowym do skrzyżowania z torem kolejowym. Dalej torem tym 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 35 w m. Świdnica, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

313 5218 

dzierżoniowski 796 Dzierżoniów 796 

świdnicki 4422 

m. Świdnica 138 

Świdnica 3717 

Marcinowice 567 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

313 136 

Dzierżoniów 4 

2 
m. Świdnica 1 

Świdnica 97 

Marcinowice 34 
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Obwód nr 314 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

314 296 polny słaba 4677 

Opis obwodu nr 314 – Na północy w punkcie przecięcia dróg nr 35 i nr 111722D w m. Szczepanów 

drogą w kierunku ogólnym południowo-wschodnim do drogi biegnącej po działkach nr: 274, 307, 

235/1, 3/1, 15, do m. Biała. Skąd drogą biegnącą po działkach nr 117, 106 w kierunku ogólnym 

południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 2900D. Drogą tą w kierunku południowym do 

m. Sady. Skąd drogą biegnącą po działce nr 90 w kierunku południowym i kolejno drogą nr 1993D 

w kierunku ogólnym południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 1190D. Dalej drogą tą 

w kierunku ogólnym południowo – zachodnim przez m. Tąpadła do m. Wiry. Stąd drogą nr 2879D 

w kierunku ogólnym południowym do m. Jędrzejowice. Kolejno drogą nr 2878D w kierunku 

zachodnim przez m. Kiełczyn do m. Książnica. Następnie drogą biegnącą po działce nr 7 w kierunku 

północno – zachodnim i dalej drogą nr 111781D w kierunku północno – wschodnim do m. Gogołów. 

Skąd w kierunku północnym drogą biegnącą po działkach nr 502, 148, 117 do m. Kątki i dalej 

w kierunku ogólnym północno – wschodnim drogami biegnącymi po działkach nr 113, 114, 136/6, 

136/9, 326/2 do m. Zebrzydów. Następnie drogą nr 2879D w kierunku zachodnim do m. Marcinowice. 

Następnie w kierunku północno – wschodnim drogą nr 35  do m. Szczepanów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

314 4358 

świdnicki 3777 
Marcinowice 3636 

Świdnica 141 

dzierżoniowski 552 Dzierżoniów 552 

wrocławski 29 Sobótka 29 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

314 712 

Marcinowice 402 

15 Dzierżoniów 283 

Sobótka 27 
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Obwód nr 315 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

315 314 polny bardzo słaba 5004 

Opis obwodu nr 315 – Na północy od m. Książnica drogą nr 2878D w kierunku wschodnim przez 

m. Jaźwina do skrzyżowania z drogą nr 3010D. Dalej drogą tą w kierunku południowym przez 

m. Stoszów do skrzyżowania z drogą nr 384 i drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Uniechów do 

drogi nr 382 w m. Dzierżoniów. Następnie drogą nr 117133D, 117069D, 117032D w kierunku 

zachodnim przez centrum miasta, dalej drogą nr 3002D do Ronda Niemieckiego, dalej drogą 

nr 17119D w kierunku północno-zachodnim. Dalej drogą nr 382 do skrzyżowania z drogą nr 3019D, 

drogą tą w kierunku wschodnim, dalej drogą w kierunku północnym do m. Książnica, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

315 4360 dzierżoniowski 4360 

m. Dzierżoniów 198 

Dzierżoniów 3114 

Łagiewniki 1048 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

315 115 
Dzierżoniów 28 

2 
Łagiewniki 87 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 632 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 633 – Poz. 653



Obwód nr 316 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

316 298 polny słaba 3968 

Opis obwodu nr 316 – Na północy od m. Tąpadła drogą w kierunku południowym i wschodnim do 

m. Słupice. Dalej drogą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 2028D i drogą tą 

w kierunku południowym do m. Oleszna. Następnie drogą nr 3013D w kierunku południowym do 

skrzyżowania z drogą nr 384, droga tą w kierunku zachodnim, dalej drogą nr 2878D przez 

m. Mniowice, m. Janczowice, m. Jaźwina do skrzyżowania z drogą nr 2879D. Dalej drogą tą 

w kierunku północnym przez m. Jędrzejowice do m. Wiry. Dalej drogą nr 1190D w kierunku 

wschodnim do m. Tąpadła, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

316 3787 

świdnicki 292 Marcinowice 292 

dzierżoniowski 3495 
Dzierżoniów 303 

Łagiewniki 3192 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

316 699 

Marcinowice 81 

18 Dzierżoniów 52 

Łagiewniki 566 
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Obwód nr 317 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

317 323 leśny bardzo dobra 4389 

Opis obwodu nr 317 – Na północy od m. Grzędy Górne w kierunku północnym drogą nr 3367D 

aż do przecięcia z drogą nr 114774D. Dalej tą drogą w kierunku ogólnym południowo – wschodnim 

wzdłuż zalewu, a następnie tą drogą pomiędzy oddziałami leśnymi Leśnictwa Grzędy – Nadleśnictwa 

Kamienna Góra o numerach 79-82; 78-81; 80-85, następnie Leśnictwa Unisław Śląski – Nadleśnictwo 

Wałbrzych nr 307-310; 306-317 do styku drogi nr 35 w m. Unisław Śląski z wiaduktem kolejowym. 

Stąd drogą nr 35 na wschód przez m. Unisław Śląski do skrzyżowania z drogą nr 380, skąd tą drogą 

do m. Rybnica Leśna.  Z m. Rybnica Leśna na południe drogą nr 3362D i dalej drogą leśną 

(zachodnią) koło góry Waligóra do styku z granicą państwa – słup graniczny nr 216/14 i dalej granicą 

państwa w kierunku zachodnim do przejścia granicznego Golińsk – przecięcie granicy państwa 

z drogą nr 35, skąd tą drogą do m. Mieroszów, skąd drogą przez rynek i dalej w kierunku północno – 

zachodnim drogą polną wzdłuż kompleksu leśnego i dalej drogą nr 114775D do m. Grzędy Górne, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

317 4114 
wałbrzyski 4000 

Mieroszów 3393 

Czarny Bór 607 

kamiennogórski 114 Kamienna Góra 114 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

317 2637 

Mieroszów 2010 

60 Czarny Bór 513 

Kamienna Góra 114 
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Obwód nr 318 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

318 324 leśny bardzo dobra 4216 

Opis obwodu nr 318 – Na północy od m. Rybnica Leśna drogą nr 380 w kierunku wschodnim, przez 

m. Rybnica Mała do skrzyżowania z drogą nr 381 w m. Głuszyca. Dalej drogą tą w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 3377D, drogą tą przez m. Kolce do skrzyżowania z drogą 

nr 3339D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Wyrębina, m. Bartnica. Następnie granicą 

pomiędzy oddziałami leśnymi nr 172, 174 do granicy państwa słupek graniczny 203/5 i granicą tą na 

północny-zachód do słupka granicznego 216/14, następnie zachodnią granicą oddziałów leśnych 

nr 220, 219, 221, w kierunku północnym, dalej pomiędzy obrębami Sokołowsko i Grzmiąca. 

Następnie drogą w kierunku północnym przez schronisko „Andrzejówka”, dalej drogą nr 3362D 

w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 380 w m. Rybnica Leśna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

318 3867 

kłodzki 126 Nowa Ruda 126 

wałbrzyski 3741 
Mieroszów 383 

Głuszyca 3358 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

318 2162 

Nowa Ruda 36 

51 Mieroszów 146 

Głuszyca 1980 
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Obwód nr 319 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

319 325 leśny bardzo dobra 4693 

Opis obwodu nr 319 – Na północy od stacji kolejowej Zagórze Śląskie torem kolejowym w kierunku 

północno – wschodnim do skrzyżowania drogi Zagórze Śląskie – Bystrzyca Górna z drogą w kierunku 

m. Michałkowa i dalej drogą nr 3374D przez m. Michałkowa – Boreczna. Dalej drogą nr 3373D przez 

m. Glinno w kierunku m. Modlęcin do przecięcia z drogą nr 383 i dalej tą drogą w kierunku 

zachodnim przez m. Domachów do m. Walim. Dalej w kierunku południowym drogą nr 3356D przez 

m. Rzeczka do skrzyżowania z drogą nr 3377D. Następnie drogą nr 3377D przez m. Sierpnica – Kolce 

do m. Głuszyca, do posesji nr 6 przy ulicy Górnośląskiej, skąd w kierunku wschodnim linią 

oddziałową między oddziałami leśnymi 98 i 97 do styku z oddziałem 95. Następnie na południe linią 

oddziałową między oddziałami 98 i 95 do styku z oddziałem 96, dalej na północny – wschód linią 

oddziałową między oddziałami 96 i 95 do styku z oddziałem 91. Dalej linią oddziałową między 

oddziałami 91 i 95 do styku z oddziałem 93, następnie linią oddziałową między oddziałami 91 i 93 do 

styku z oddziałem 73, dalej linią oddziałową między oddziałami 91 i 73 do styku z oddziałem 68. 

Następnie na wschód linią oddziałową między oddziałami 91 i 68 do styku z oddziałami 87 i 72. Dalej 

od styku czterech oddziałów 91, 68, 72 i 87 w kierunku północnym linią oddziałową między 

oddziałami 72 i 68 do styku z oddziałem 67. Następnie na zachód linią oddziałową między oddziałami 

67 i 68 do styku z oddziałem 68A. Dalej na północ linią oddziałową między oddziałami 67 i 68A, 

a następnie drogą gruntową od granicy lasu w kierunku północno – wschodnim do posesji nr 25 

w m. Jugowice, skąd drogą na północ do toru kolejowego i tym torem do stacji kolejowej Zagórze 

Śląskie, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

319 4401 
wałbrzyski 4395 

Głuszyca 1650 

Walim 2745 

świdnicki 6 Świdnica 6 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

319 2220 
Głuszyca 936 

47 
Walim 1284 
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Obwód nr 320 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

320 326 polny bardzo dobra 8426 

Opis obwodu nr 116 – Na północy od m. Mościsko drogą nr 2904D w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą nr 382 i drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do m. Dzierżoniów. Dalej 

drogą nr 17119D, drogą nr 3002D przez centrum miasta, dalej drogą nr 382 w kierunku południowo – 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3008D. Drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania 

z drogą prowadzącą wzdłuż południowej granicy działek nr 220/3; 221; 222 do działki nr 227, dalej 

drogą w kierunku zachodnim do m. Bielawa. Następnie drogą nr 3017D, 117904D do skrzyżowania 

z drogą 117896D i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do drogi nr 117897D. Drogą tą 

w kierunku północnym, dalej drogą nr 117668D do m. Pieszyce. W m. Pieszyce drogą nr 117672D, 

dalej drogą nr 383 w kierunku zachodnim przez m. Rościszów, dalej drogą nr 3373D przez 

m. Modlęcin do m. Glinno. Następnie drogą w kierunku północnym i północno-wschodnim do drogi 

nr 2905D i drogą tą w kierunku wschodnim przez m. Lutomia Górna, dalej drogą nr 2904D przez 

m. Lutomia Dolna do m. Mościsko, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

320 6975 

wałbrzyski 295 Walim 295 

świdnicki 1684 Świdnica 1684 

dzierżoniowski 4996 

Pieszyce 2991 

Bielawa 500 

m. Dzierżoniów 482 

Dzierżoniów 1023 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

320 1618 

Walim 99 

19 

Świdnica 856 

Pieszyce 656 

Bielawa 1 

Dzierżoniów 6 
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Obwód nr 321 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

321 334 polny słaba 4245 

Opis obwodu nr 321 – Na północy od m. Bielawa drogą nr 117904D w kierunku wschodnim, dalej 

drogą nr 3017D, następnie drogą w kierunku południowo-wschodnim i północno-wschodnim do drogi 

nr 3080D i drogą tą w kierunku północnym do drogi nr 382 w m. Piława Dolna. Dalej drogą tą 

w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 3004D. Drogą tą w kierunku południowo-

zachodnim do skrzyżowania dróg przy oddziałach leśnych nr 117A, 118 i 121, dalej drogą w kierunku 

południowym i następnie ciekiem wodnym w kierunku południowym do drogi nr 3029D. Drogą tą 

w kierunku zachodnim, dalej drogą nr 3080D w kierunku południowym do m. Różana, następnie 

drogą nr 118444D w kierunku zachodnim do m. Grodziszcze. Dalej drogą nr 3006D w kierunku 

północnym przez m. Ostroszowice, m. Józefówek do skrzyżowania z drogą nr 384 w m. Bielawa, 

drogą tą w kierunku wschodnim do drogi nr 117904D, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

321 3646 

ząbkowicki 377 Stoszowice 377 

dzierżanowski 3269 

Bielawa 627 

Dzierżoniów 2467 

Piława Górna 175 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

321 401 

Stoszowice 8 

9 Bielawa 63 

Dzierżoniów 330 
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Obwód nr 322 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

322 315, 327 polny średnia  8155 

Opis obwodu nr 322 – Z m. Dzierżoniów drogą nr 384 w kierunku północno – wschodnim przez 

m. Uciechów do m. Kołaczów, skąd drogą nr 3010D w kierunku północnym przez m. Stoszów do 

skrzyżowania dróg Stoszów – Słupice i Jażwina – Sieniawka. Od tego miejsca – skrzyżowania 

w kierunku wschodnim drogą nr 2878D przez m. Janczowice i m. Mniowice do skrzyżowania z drogą 

w kierunku m. Sieniawka. Od tego skrzyżowania w kierunku południowym drogą polną nr 117240D 

przez m. Sieniawka do m. Ligota Wielka, skąd drogą polną w kierunku południowym pomiędzy 

zabudowaniami nr 46 a 53 do m. Gola Dzierżoniowska, skąd drogą polną w kierunku południowym 

do kompleksu leśnego, do styku z drogą Mały Dobrocinek – Gola Dzierżoniowska, skąd drogą polną 

w kierunku wschodnim do m. Gola Dzierżoniowska, skąd drogą asfaltową nr 3015D w kierunku 

południowym do m. Gilów, skąd na południe drogą nr 117499D przez m. Kośmin – Piława Górna – 

Kopanica. Z m. Kopanica drogą polną nr 118063D w kierunku południowym do m. Kluczowa, a stąd 

drogą nr 382 w kierunku północno – zachodnim przez m. Piława Dolna do m. Dzierżoniów, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

322 7346 
dzierżoniowski 7272 

m. Dzierżoniów 330 

Dzierżoniów 3396 

Piława Górna 1232 

Łagiewniki 1305 

Niemcza 1009 

ząbkowicki 74 Ząbkowice Śląskie 74 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

322 1895 

Dzierżoniów 821 

23 

Piława Górna 47 

Łagiewniki 640 

Niemcza 385 

Ząbkowice Śląskie 2 
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Obwód nr 323 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

323 316 polny słaba 3500 

Opis obwodu nr 323 – Od m. Oleszna drogą nr 2028D w kierunku południowo-wschodnim do 

m. Łagiewniki. Dalej drogą nr 8 w kierunku południowym przez m. Wilków Wielki do skrzyżowania 

z torem kolejowym i torem tym w kierunku południowym do m. Niemcza, następnie drogą 

nr 117495D w kierunku zachodnim, dalej drogą nr 017485D i drogą nr 3005D do m. Gilów. Dalej 

drogą nr 3015D w kierunku północnym do m. Gola Dzierżoniowska, dalej drogą w kierunku 

zachodnim do skrzyżowania pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 5/1 i 2/2, następnie drogą 

w kierunku północno-wschodnim i północnym do m. Ligota Wielka. Dalej drogą nr 117240D 

w kierunku północnym do m. Sieniawka, następnie drogą w kierunku północnym do skrzyżowania 

z drogą nr 384. Drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3013D w m. Ratajno, 

dalej drogą tą w kierunku północnym do m. Oleszna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

323 3242 dzierżoniowski 3242 
Niemcza 1293 

Łagiewniki 1949 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

323 317 
Niemcza 234 

9 
Łagiewniki 83 
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Obwód nr 324 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

324 317 polny bardzo dobra 3907 

Opis obwodu nr 324 – Na północy od m. Łagiewniki drogą nr 39 w kierunku wschodnim i północno 

– wschodnim do m. Białobrzezie, następnie drogą w kierunku południowym do przecięcia się z torem 

kolejowym i torem tym w kierunku wschodnim i południowym do skrzyżowania z drogą nr 3067D 

w m. Kowalskie. Drogą tą w kierunku zachodnim, dalej drogą nr 3021D do zabudowań nr 15 

w m. Strachów, dalej drogą w kierunku południowo-zachodnim do m. Stasin. Następnie drogą 

nr 117495D w kierunku zachodnim do toru kolejowego i torem tym w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą nr 8 i drogą tą w kierunku północnym przez m. Wilków Wielki do 

m. Łagiewniki, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

324 3716 

strzeliński 1529 Kondratowice 1529 

dzierżoniowski 2187 
Łagiewniki 1059 

Niemca 1128 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

324 446 

Kondratowice 256 

11 Łagiewniki 1 

Niemca 189 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 650 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 651 – Poz. 653



Obwód nr 325 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

325 328 polny średnia 4025 

Opis obwodu nr 325 – Na północy od m. Niemcza drogą nr 117495D w kierunku wschodnim do 

m. Stasin. Skąd w kierunku wschodnim drogami biegnącymi po działkach nr 58, 110, 64, 78 oraz 

drogami nr 3021D i 3067D do m. Kowalskie. Następnie torem kolejowym w kierunku południowym 

do skrzyżowania z drogą nr 3048D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Dobrzenice do cieku 

wodnego Ślęża Mała. Ciekiem tym w kierunku zachodnim do drogi polnej prowadzącej do 

m. Brochocin. Kolejno drogą tą w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim do m. Ruszkowice. 

Skąd w kierunku zachodnim drogą nr 3027D do skrzyżowania z drogą nr 3004D. Drogą tą w kierunku 

ogólnym zachodnim przez m. Podlesie do m. Przerzeczyn – Zdrój.  Następnie drogą nr 8 w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą gruntową biegnącą pomiędzy działkami nr 1/4 i 2/9. Drogą tą 

w kierunku zachodnim do cieku wodnego Sulisławka i dalej wzdłuż linii energetycznej w kierunku 

zachodnim do m. Ligota Mała. Skąd drogą nr 3028D w kierunku ogólnym północno – zachodnim do 

drogi biegnącej po działce nr 50 w kierunku zachodnim, która przechodzi w drogę leśną, a następnie 

polną do przecięcia z torem kolejowym relacji Piława Górna – Niemcza. Następnie drogą nr 118060D 

w kierunku północnym przez m. Kopanica, dalej drogą nr 3004D w kierunku zachodnim i drogą 

nr 118064D w kierunku północnym przez m. Kośmin. Następnie drogą nr 117499D do skrzyżowania 

z drogą nr 3005D w m. Gilów. Drogą tą w kierunku wschodnim do m. Niemcza, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

325 3751 

strzeliński 508 Kondratowice 508 

ząbkowicki 387 
Ciepłowody 386 

Ząbkowice Śląskie 1 

dzierżanowski 2856 
Piława Górna 192 

Niemcza 2664 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

325 821 

Kondratowice 126 

20 
Ciepłowody 80 

Piława Górna 10 

Niemcza 605 
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Obwód nr 326 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

326 332 polny bardzo dobra 6107 

Opis obwodu nr 326 – Na północy od m. Sierpnica drogą nr 3377D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 3356D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Sokolec, m. Jugów do 

skrzyżowania z drogą nr 381 w m. Drogosław. Następnie drogą tą w kierunku południowym, dalej 

drogą nr 385 do skrzyżowania z drogą nr 3338D. Następnie drogą nr 118517D w kierunku zachodnim 

przez m. Rędzina, dalej drogą w kierunku północnym do granicy państwa. Dalej granicą tą w kierunku 

północnym do granicy pomiędzy oddziałami leśnymi nr 172 i nr 174, dalej drogą w kierunku 

wschodnim do drogi nr 3339D do m. Bartnica, następnie przez m. Wyrębina, dalej w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą nr 3377D. Drogą nr 3377D w kierunku wschodnim do 

m. Sierpnica, tj. do punktu wyjścia.  

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

326 5574 

kłodzki 5156 
m. Nowa Ruda 787 

Nowa Ruda 4369 

wałbrzyski 418 
Głuszyca 369 

Walim 49 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

326 1826 

m. Nowa Ruda 175 

30 
Nowa Ruda 1512 

Głuszyca 120 

Walim 19 
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Obwód nr 327 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

327 333 leśny bardzo dobra 14426 

Opis obwodu nr 327 – Na północy od m. Rościszów drogą nr 383 w kierunku wschodnim do 

m. Pieszyce, dalej drogą nr 117672D i nr 117668D w kierunku południowym, dalej drogą nr 117897D 

i nr 117896D do m. Bielawa. Następnie drogą nr 117904D i drogą nr 384 w kierunku południowym, 

dalej drogą nr 3006D przez m. Ostroszowice, m. Grodziszcze, m. Rudnica. Następnie drogą nr 3150D 

i nr 3148D w kierunku zachodnim do m. Jemna, dalej drogą nr 3150D w kierunku południowym do 

m. Budzów. Następnie drogą nr 385 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 3313D i drogą 

tą w kierunku południowym do m. Nowa Wieś Kłodzka, dalej drogą nr 3322D w kierunku północno – 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 3312D. Dalej drogą nr 3312D w kierunku północnym przez 

m. Dzikowiec, następnie drogą nr 385 w kierunku zachodnim do m. Wolibórz i drogą nr 3314D 

w kierunku północnym do m. Przygórze. Dalej drogą nr 3319D w kierunku zachodnim do toru 

kolejowego w m. Zatorze, następnie torem kolejowym do drogi nr 3356D, dalej drogą tą w kierunku 

północnym przez m. Jugów, m. Sokolec, m. Rzeczka do m. Walim. Dalej drogą nr 383 w kierunku 

wschodnim przez m. Potoczek do m. Rościszów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

327 13448 

kłodzki 4335 
m. Nowa Ruda 50 

Nowa Ruda 4285 

wałbrzyski 856 Walim 856 

dzierżoniowski 5438 

Pieszyce 2770 

Bielawa 1603 

Dzierżoniów 1065 

ząbkowicki 2819 Stoszowice 2819 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

327 9551 

m. Nowa Ruda 9 

66 

Nowa Ruda 3075 

Walim 706 

Pieszyce 2023 

Bielawa 1209 

Dzierżoniów 577 

Stoszowice 1952 
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Obwód nr 328 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

328 335 polny średnia 5494 

Opis obwodu nr 328 – Od m. Grodziszcze drogą nr 118444D w kierunku północno-wschodnim do 

m. Różana, dalej drogą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 3029D, drogą tą 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ciekiem wodnym i ciekiem tym w kierunku północnym do 

skrzyżowana z drogą nr 3004D. Dalej drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 382. Drogą w kierunku południowym do m. Kluczowa, dalej drogą nr 3162D do skrzyżowania 

z torem kolejowym, torem tym w kierunku południowym, następnie drogą do m. Olbrachcice. 

Następnie drogą nr 118449D w kierunku zachodnim, dalej drogą nr 385 przez m. Stoszowice, 

m. Budzów do skrzyżowania z drogą nr 3150D. Dalej drogą tą w kierunku północnym do m. Jemna, 

stąd drogą nr 3148D w kierunku wschodnim przez m. Rudnica. Dalej drogą nr 3006D w kierunku 

północno-zachodnim do m. Grodziszcze, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

328 5151 

dzierżoniowski 100 
Dzierżoniów 51 

Piława Górna 49 

ząbkowicki 5051 
Stoszowice 3981 

Ząbkowice Śląskie 1070 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

328 537 

Dzierżoniów 13 

10 Stoszowice 477 

Ząbkowice Śląskie 47 
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Obwód nr 329 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

329 336 polny słaba 5801 

Opis obwodu nr 329 – Na północy od m. Kluczowa drogą pomiędzy zabudowaniami nr 21, 22 

w kierunku północno – wschodnim do drogi nr 118063D do skrzyżowania z drogą nr 118060D 

w m. Kopanica. Dalej drogą ta w kierunku południowym do przecięcia z torem kolejowym relacji 

Piława Górna – Niemcza, skąd drogą polną w kierunku wschodnim, kolejno drogą nr 3028D przez 

m. Ligota Mała. Skąd w kierunku wschodnim wzdłuż linii energetycznej do cieku wodnego 

Sulisławka. Następnie drogą gruntową pomiędzy działkami nr 1/4 i 2/9 na wschód do drogi krajowej 

nr 8. Kolejno drogą tą w kierunku północnym do m. Przerzeczyn – Zdrój. Dalej drogą nr 3004D 

w kierunku wschodnim i południowym przez m. Podlesie i m. Podlesie Górne do skrzyżowania 

z drogą pomiędzy działkami nr 1, 56 i drogą tą w kierunku południowym do m. Karczowice. Dalej 

drogą w kierunku południowo – wschodnim do m. Kobyla Głowa. Skąd w kierunku południowym 

drogą nr 3048D do skrzyżowania z drogą nr 3070D, dalej drogą 3173D w kierunku wschodnim przez 

m. Baldwinowice. Dalej w kierunku południowym do m. Sieroszów. Następnie drogą nr 3174D 

w kierunku zachodnim przez m. Jaworek do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Ząbkowice – 

Śląskie. Torem tym w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 3162D i drogą tą do 

m. Kluczowa, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

329 5300 

dzierżoniowski 538 
Piława Górna 84 

Niemcza 454 

ząbkowicki 4762 
Ciepłowody 903 

Ząbkowice Śląskie 3859 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

329 779 

Piława Górna 3 

13 
Niemcza 14 

Ciepłowody 94 

Ząbkowice Śląskie 668 
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Obwód nr 330 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

330 337 polny słaba 6050 

Opis obwodu nr 330 – Na północy od m. Podlesie drogą nr 3027D w kierunku wschodnim przez 

m. Ruszkowice, dalej drogą w kierunku północno-wschodnim do drogi nr 3168D w m. Brochocin. 

Następnie drogą w kierunku wschodnim do cieku wodnego i ciekiem tym w kierunku południowo – 

wschodnim do m. Targowica. Następnie drogą nr 3204D w kierunku południowym do m. Stary 

Henryków, dalej drogą w kierunku południowym przez m. Czesławice, dalej drogą nr 3172D 

w kierunku wschodnim na odcinku 300 m. Następnie drogą w kierunku południowym do styku 

z ciekiem wodnym i ciekiem tym przez środek stawów do drogi Krzelków – Muszkowice i drogą tą 

w kierunku południowym do m. Krzelków do skrzyżowania z drogą nr 3174D. Dalej drogą tą 

w kierunku zachodnim przez m. Czerńczyce, m. Sieroszów do skrzyżowania z drogą nr 3173D. Drogą 

tą w kierunku północnym i zachodnim przez m. Baldwinowice do skrzyżowania z drogą nr 3070D, 

drogą tą w kierunku północnym na odcinku 250 m, dalej drogą nr 3048D w kierunku północno – 

zachodnim do m. Kobyla Głowa. Następnie drogą nr 3167D w kierunku północno-zachodnim do 

m. Karczowice, dalej drogą w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 3004D i drogą tą 

przez m. Podlesie, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

330 5739 
ząbkowicki 5572 

Ciepłowody 4640 

Ziębice 713 

Ząbkowice Śląskie 219 

dzierżoniowski 167 Niemcza 167 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

330 1016 

Ciepłowody 913 

17 
Ziębice 40 

Ząbkowice Śląskie 7 

Niemcza 56 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 662 – Poz. 653
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Obwód nr 331 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

331 338 polny bardzo słaba 5946 

Opis obwodu nr 331 – Na północy od m. Nieszkowice drogą nr 3070D w kierunku wschodnim, dalej 

Potokiem Nieszkowickim do drogi pomiędzy działkami nr 310, 189, drogą tą w kierunku 

południowym i wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 118226D. Drogą tą w kierunku południowym, 

dalej drogą nr 118224D do m. Skalice. Następnie drogą nr 3170D w kierunku wschodnim przez 

m. Jasienica do m. Bożnowice. Dalej drogą nr 3187D w kierunku południowym do m. Kalinowice, 

stąd drogą nr 385 w kierunku południowo-zachodnim do m. Ziębice. Dalej drogą nr 395 i drogą 

nr 3174D w kierunku zachodnim przez m. Lipa do m. Krzelków. Dalej drogą nr 3183D w kierunku 

północnym do skrzyżowania przy zabudowaniach nr 21, następnie drogą w kierunku północnym do 

cieku wodnego i ciekiem tym w kierunku północnym, przez środek stawów do drogi prowadzącej do 

m. Czesławice. Dalej drogą w kierunku północnym do m. Stary Henryków i stąd drogą nr 3204D do 

m. Targowica. Następnie drogą 3070D w kierunku północno-wschodnim do m. Nieszkowice, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

331 5300 

strzeliński 211 Strzelin 211 

ząbkowicki 5089 
Ciepłowody 761 

Ziębice 4328 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

331 969 

Strzelin 55 

16 Ciepłowody 4 

Ziębice 910 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 664 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 665 – Poz. 653



Obwód nr 332 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

332 341 polny bardzo dobra 4682 

Opis obwodu nr 332 – Na północy granicy państwa, w rejonie m. Tłumaczów (przejście graniczne) 

drogą nr 385 przez m. Sarny – Ścinawka Średnia (północna trasa) do toru kolejowego i tym torem 

w kierunku południowo - zachodnim do stacji kolejowej Ratno, skąd drogą nr 388 w kierunku 

południowym do m. Wambierzyce i dalej drogą nr 1200601D przez tą miejscowość na południowy -

zachód do styku z granicą Parku Narodowego Gór Stołowych. Dalej na północny - zachód ścianą lasu 

po granicy Parku Narodowego Gór Stołowych do granicy państwa określonej znakiem granicznym 

nr V/183/10 i dalej w kierunku północno - wschodnim granicą państwa do przejścia granicznego 

w m. Tłumaczów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

332 4376 kłodzki 4376 Radków 4376 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

332 844 Radków 844 18 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 666 – Poz. 653
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Obwód nr 333 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

333 342 polny bardzo dobra 5375 

Opis obwodu nr 333 – Na północy od granicy państwa w rejonie m. Rzędzina drogą na południowy - 

wschód przez m. Rzędzina, dalej drogą nr 118517D do skrzyżowania z drogą nr 3338D. Dalej drogą 

nr 3338D i nr 385 w kierunku północno - wschodnim przez m. Nowa Ruda, dalej drogą nr 381 

w kierunku północnym do m. Drogosław. Dalej drogą nr 3356D w kierunku północno - wschodnim 

przez m. Zdrojowisko do toru kolejowego, torem tym w kierunku południowym do m. Zatorze, 

następnie drogą nr 3319D w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3314D w m. Przygórze. 

Drogą nr 3314D w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 385, drogą tą w kierunku 

wschodnim, dalej drogą nr 3312D w kierunku południowym przez m. Dzikowiec do toru kolejowego. 

Torem tym w kierunku zachodnim i południowo - zachodnim przez m. Słupiec do skrzyżowania 

z drogą nr 387. Drogą nr 387 w kierunku północno - zachodnim przez m. Ścinawka Górna do 

m. Sarny, dalej drogą nr 385 przez m. Tłumaczów do granicy państwa. Granicą tą w kierunku 

północnym do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

333 4845 kłodzki 4845 

m. Nowa Ruda 1410 

Nowa Ruda 1594 

Radków 1841 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

333 1190 

m. Nowa Ruda 286 

22 Nowa Ruda 228 

Radków 676 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 668 – Poz. 653
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Obwód nr 334 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

334 343 polny dobra 5686 

Opis obwodu nr 334 – Na północy od skrzyżowania drogi nr 381 i toru kolejowego w m. Słupiec, 

drogą tą w kierunku południowym przez m. Święcko do rzeki Ścinawka. Rzeką tą do drogi nr 3307D 

i drogą tą w kierunku zachodnim do m. Ruszowice, dalej drogą w kierunku zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 3239D, dalej wzdłuż południowej granicy działek nr: 6; 4; 527/2; 525; 524; 

256/1 do drogi i drogą tą w kierunku północno - zachodnim do drogi nr 3329D i drogą tą przez 

m. Mrówieniec, m. Raszków do skrzyżowania z drogą nr 3331D. Dalej drogą nr 3331D w kierunku 

północno - zachodnim, dalej drogą nr 338 przez m. Wambierzyce, następnie w kierunku północnym 

do toru kolejowego i torem tym w kierunku wschodnim przez stację kolejową Ścinawka Średnia do 

skrzyżowania toru kolejowego z drogą nr 381 w m. Słupiec, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

334 5072 kłodzki 5072 

m. Nowa Ruda 440 

Nowa Ruda 789 

Kłodzko 704 

Radków 3139 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

334 945 

m. Nowa Ruda 134 

17 
Nowa Ruda 141 

Kłodzko 84 

Radków 586 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 670 – Poz. 653
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Obwód nr 335 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

335 344 polny bardzo dobra 5929 

Opis obwodu nr 335 – Na północy od m. Dzikowiec drogą nr 3322D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 3313D i drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez m. Nowa Wieś 

Kłodzka do drogi nr 385 i drogą tą do skrzyżowania z drogą przy oddziale leśnym nr 120 i drogą tą 

w kierunku południowym do drogi nr 3148D. Dalej drogą nr 3148D w kierunku południowym przez 

m. Wilcza, dalej drogą wzdłuż rzeki Wilcza do drogi nr 3340D i drogą tą w kierunku południowo-

wschodnim do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką w kierunku zachodnim do drogi nr 3226D w m. Młynów, 

drogą tą w kierunku północnym, następnie przy zabudowaniach nr 15 drogą w kierunku zachodnim 

przez m. Łączna do drogi nr 3245D. Drogą tą w kierunku południowo-zachodnim i południowym 

przez m. Bierkowice, dalej drogą nr 3307D do rzeki Ścinawka i rzeką tą w kierunku północnym do 

drogi nr 381 przy działce nr 225/3. Drogą nr 381 w kierunku północnym przez m. Święcko, 

m. Węglowa Wola, m. Słupiec do toru kolejowego. Torem tym w kierunku północno-wschodnim do 

m. Dzikowiec, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

335 5503 

kłodzki 5242 

Kłodzko 3214 

m. Nowa Ruda 200 

Nowa Ruda 1828 

ząbkowicki 261 
Bardo 237 

Stoszowice 24 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

335 2249 

Kłodzko 1205 

38 

m. Nowa Ruda 31 

Nowa Ruda 916 

Bardo 73 

Stoszowice 24 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 672 – Poz. 653
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Obwód nr 336 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

336 345 leśny bardzo dobra 4040 

Opis obwodu nr 336 – Na północy od m. Srebrna Góra drogą nr 385 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 3149D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Brzeźnica, 

m. Potworów. Następnie drogą tą w kierunku południowym przez m. Przyłęk do rzeki Nysa Kłodzka 

i rzeką tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 3340D w m. Opolnica i drogą 

w kierunku północno-zachodnim do m. Wilcza. Dalej drogą nr 3148D w kierunku północnym, 

następnie drogą w kierunku północno-zachodnim i północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą 

nr 385 w m. Srebrna Góra, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

336 3755 
ząbkowicki 3444 

Bardo 1986 

Stoszowice 1458 

kłodzki 311 Kłodzko 311 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

336 2442 

Bardo 1191 

60 Stoszowice 975 

Kłodzko 276 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 674 – Poz. 653
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Obwód nr 337 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

337 346 polny średnia 6258 

Opis obwodu nr 337 – Na północy od m. Olbrachcice Wielkie drogą nr 118449D w kierunku 

wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3154D, dalej drogą w kierunku północnym do drogi nr 382, 

dalej drogą w kierunku północno-wschodnim do toru kolejowego. Torem tym w kierunku 

południowym do skrzyżowania z drogą nr 385 w m. Ząbkowice Śląskie. Następnie drogą nr 118342D 

w kierunku południowo-zachodnim do drogi 382 i drogą tą do drogi nr 8, dalej drogą nr 8 przez 

m. Braszowice do skrzyżowania z drogą pomiędzy działkami nr 246 i 247. Drogą tą w kierunku 

południowym, dalej drogą nr 3159D do m. Suszka, następnie drogą w kierunku południowym do rzeki 

Nysa Kłodzka i rzeką tą do skrzyżowania z drogą nr 3149D. Drogą tą w kierunku północnym przez 

m. Przyłęk do drogi nr 8, dalej drogą nr 3149D w kierunku zachodnim przez m. Potworów, 

m. Brzeźnica do skrzyżowania z drogą nr 385 w m. Budzów. Drogą nr 385 w kierunku wschodnim 

przez m. Stoszowice do skrzyżowania z drogą nr 118449D i drogą tą do m. Olbrachcice Wielkie, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

337 5692 ząbkowicki 5692 

Bardo 1497 

Stoszowice 1779 

Kamieniec Ząbkowicki 182 

Ząbkowice Śląskie 2234 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

337 675 

Bardo 393 

11 
Stoszowice 145 

Kamieniec Ząbkowicki 5 

Ząbkowice Śląskie 132 
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Obwód nr 338 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

338 347 polny słaba 5330 

Opis obwodu nr 338 – Na północy od przecięcia toru kolejowego z drogą nr 385 w m. Ząbkowice 

Śląskie, drogą tą w kierunku wschodnim do m. Stolec, następnie drogą nr 3177D w kierunku 

południowym do stacji kolejowej Kamieniec Ząbkowicki. Dalej torem kolejowym w kierunku 

południowym do przystanku kolejowego Byczeń, dalej do rzeki Nysa Kłodzka i rzeką tą w kierunku 

zachodnim, dalej drogą nr 390 w kierunku południowym. Następnie drogą nr 118832D w kierunku 

zachodnim do m. Rogów, dalej drogą nr 3143D do skrzyżowania z drogą nr 3149D w m. Ożary. Dalej 

drogą  w kierunku północnym przez m. Pilce do m. Suszka, następnie drogą nr 3159D w kierunku 

północno-zachodnim i dalej drogą w tym kierunku do drogi nr 8. Dalej drogą nr 8 w kierunku 

północnym do skrzyżowania z drogą nr 382 w m. Ząbkowice Śląskie i drogą tą do drogi nr 118342D, 

następnie drogą tą w kierunku wschodnim do drogi nr 385, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

338 4734 ząbkowicki 4734 
Kamieniec Ząbkowicki 1495 

Ząbkowice Śląskie 3239 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

338 166 
Kamieniec Ząbkowicki 126 

3 
Ząbkowice Śląskie 40 
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Obwód nr 339 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

339 348 polny bardzo słaba 5501 

Opis obwodu nr 339 – Od skrzyżowania drogi nr 118365D i toru kolejowego w m. Ząbkowice 

Śląskie drogą tą w kierunku wschodnim, dalej drogą nr 3174D przez m. Jaworek, m. Sieroszów, 

m. Czerńczyce do m. Krzelków. Następnie drogą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

przy zabudowaniach nr 90 i drogą tą w kierunku południowym do toru kolejowego i torem tym do 

stacji kolejowej Kamieniec Ząbkowicki. Dalej drogą nr 3177D w kierunku północnym do m. Stolec, 

następnie drogą nr 385 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z torem kolejowym w m. Ząbkowice 

Śląskie, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

339 5014 ząbkowicki 5014 

Ziębice 1892 

Kamieniec Ząbkowicki 562 

Ząbkowice Śląskie 2560 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

339 258 

Ziębice 16 

5 Kamieniec Ząbkowicki 3 

Ząbkowice Śląskie 239 
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Obwód nr 340 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

340 349 polny słaba 4433 

Opis obwodu nr 340 – Na północy od m. Krzelków drogą nr 3174D w kierunku południowo – 

wschodnim do m. Ziębice, dalej drogą nr 395 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

nr 3191D w m. Nieszków. Następnie przez m. Osina Mała, m. Starczówek do skrzyżowania z drogą 

nr 3193D, drogą tą w kierunku zachodnim przez m. Niedźwiedź do skrzyżowania z drogą przy 

zabudowaniach nr 91 i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z torem kolejowym 

w m. Starczów. Torem tym w kierunku północno-wschodnim, następnie drogą nr 385 w kierunku 

północnym, do drogi pomiędzy działkami nr 274, 424 i drogą tą w kierunku północnym do 

m. Krzelków, tj. do punktu wyjścia.   

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

340 4149 ząbkowicki 4149 
Ziębice 3789 

Kamieniec Ząbkowicki 360 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

340 281 
Ziębice 254 

6 
Kamieniec Ząbkowicki 27 
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Obwód nr 341 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

341 350 polny średnia 4926 

Opis obwodu nr 341 – Na północy od m. Bożnowice drogą nr 3170D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą przy granicy działek nr 5 i 6, dalej drogą w kierunku południowym i wschodnim 

do m. Mników. Dalej drogą w kierunku południowym od granicy pomiędzy działkami nr 344 i 105/2, 

następne drogą tą do granicy województwa i granicą tą w kierunku południowo-zachodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 3191D. Drogą tą w kierunku północnym przez m. Starczówek, m. Osina 

Mała, m. Nieszków. Następnie drogą nr 395 i 385 przez m. Ziębice, dalej drogą 385 w kierunku 

północno-wschodnim do m. Kalinowice. Następnie drogą nr 3187D do m. Bożnowice, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

341 4519 
ząbkowicki 4456 Ziębice 4456 

strzeliński 63 Przeworno 63 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

341 472 Ziębice 472 10 
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Obwód nr 342 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

342 358 polny bardzo dobra 3890 

Opis obwodu nr 342 – Na północy od m. Bukowina Kłodzka granicą Parku Narodowego Gór 

Stołowych w kierunku południowym do m. Kociołek, dalej drogą nr 119294D w kierunku 

południowym do m. Gołaczów, dalej drogą nr 3243D do toru kolejowego. Torem tym do stacji 

kolejowej w m. Lewin Kłodzki, od stacji drogą nr 3297D w kierunku zachodnim przez m. Jarków, 

dalej w kierunku południowo-zachodnim drogą polną do słupka granicznego nr III/140/10. Granicą tą 

w kierunku północnym i północno-wschodnim do m. Bukowina Kłodzka, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

342 3299 kłodzki 3299 
Kudowa-Zdrój 1821 

Lewin Kłodzki 1478 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

342 1048 
Kudowa-Zdrój 557 

27 
Lewin Kłodzki 491 
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Obwód nr 343 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

343 359 leśny bardzo dobra 4559 

Opis obwodu nr 343 – Na północy od m. Gołaczów drogą gruntową nr 119294D w kierunku 

północno – wschodnim do styku z granicą PNGS, skąd dalej w tym samym kierunku wzdłuż tej 

granicy do drogi asfaltowej Łężyce – Karłów, skąd dalej po granicy PNGS do punktu gdzie granica ta 

skręca w kierunku południowo – wschodnim do punktu przecięcia się z drugą drogą z Łężyc, skąd 

drogą nr 3241D w kierunku południowym do zejścia się obu dróg. Dalej przez m. Łężyce drogą 

nr 3241D do m. Duszniki Zdrój, skąd drogą asfaltową nr 3301D w kierunku południowo – zachodnim 

przez m. Podgórze do granicy państwa (turystyczne przejście graniczne) oznaczonego znakiem 

granicznym III/127, skąd w kierunku zachodnim granicą państwa do znaku granicznego III/140/10, 

skąd w kierunku północno-wschodnim najpierw drogą gruntową, następnie asfaltową nr 3297D przez 

m. Jarków do stacji kolejowej w m. Lewin Kłodzki. Dalej torem kolejowym do m. Gołaczów, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

343 4322 kłodzki 4322 

Duszniki-Zdrój 376 

Lewin Kłodzki 2966 

Szczytna 980 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

343 1836 

Duszniki-Zdrój 229 

40 Lewin Kłodzki 1411 

Szczytna 196 
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Obwód nr 344 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

344 351 leśny bardzo dobra 4262 

Opis obwodu nr 344 – Na północy od m. Wambierzyce drogą nr 388 na południe przez Chocieszów, 

Wolany do skrzyżowania z drogą międzynarodową nr 8 Kudowa – Kłodzko, skąd na zachód drogą 

nr 8 przez m. Szczytna do m. Duszniki Zdrój, dalej na północny – zachód drogą nr 3241D przez 

m. Łężyce do jej rozgałęzienia, skąd drogą nr 119365D na północ do styku z granicą PNGS i tą 

granicą w kierunku wschodnim, a następnie tą granicą na północ do m. Wambierzyce, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

344 4018 kłodzki 4018 

Duszniki-Zdrój 68 

Polanica-Zdrój 2 

Radków 542 

Szczytna 3406 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

344 2155 

Duszniki-Zdrój 16 

51 Radków 267 

Szczytna 1872 
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Obwód nr 345 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

345 352 polny słaba 4351 

Opis obwodu nr 345 – Na północy od m. Raszków drogą asfaltową nr 3329D na wschód do 

m. Mrówieniec, dalej drogą polną utwardzoną do m. Ruszowice, skąd drogą asfaltową nr 3307D 

w kierunku północno-wschodnim przez m. Piszkowice do m. Bierkowice. Skąd drogą Nowa Ruda – 

Kłodzko w kierunku południowo - wschodnim przez m. Gołogłowy do skrzyżowania z drogą nr 8 

(Kudowa-Wrocław). Skąd tą drogą nr 8 w kierunku południowo - zachodnim do m. Polanica Górna, 

do styku z drogą Polanica Zdrój - Wambierzyce, skąd w kierunku północno - zachodnim drogą 

asfaltową przez m. Wolany - Chocieszów do skrzyżowania z drogą nr 3331D Wambierzyce - Raszków 

(k. Kapliczki), tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

345 4030 kłodzki 4030 

m. Kłodzko 185 

Kłodzko 2281 

Radków 439 

Szczytna 1125 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

345 289 

Kłodzko 90 

7 Radków 141 

Szczytna 58 
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Obwód nr 346 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

346 353, 364 polny bardzo dobra 7294 

Opis obwodu nr 346 – Na południu od m. Kłodzko drogą wojewódzką (asfaltową) Kłodzko – Nowa 

Ruda przez miejscowość Gołogłowy (drogą nr 381) i Bierkowice skąd drogą asfaltową nr 3245D do 

miejscowości Łączna i dalej w kierunku wschodnim przez tą miejscowość do kompleksu leśnego 

Młynów, przez który drogą leśną nr 3226D między oddziałami leśnymi zlokalizowanymi na 

dz. nr 80/83 wzdłuż potoku do mostu w drodze asfaltowej Kłodzko – Wojbórz, a następnie tą drogą 

w kierunku południowym około 0,5 km do rzeki Nysa Kłodzka i tą rzeką w kierunku południowo – 

wschodnim i południowym przez miejscowość Podtynie, a następnie w kierunku północnym do 

m. Morzyszów i dalej rzeką przez tą miejscowość w kierunku południowym do styku rzeki z torami 

kolejowymi Kłodzko – Wrocław, skąd dalej przez tory kolejowe w kierunku południowym po granicy 

lasów ALP do drogi prowadzącej w kierunku wschodnim do miejscowości Dębowina Dolne i przez tą 

miejscowość drogą asfaltową do drogi krajowej nr 8 Kłodzko – Wrocław, dalej tą drogą w kierunku 

południowo – zachodnim do drogi prowadzącej do miejscowości Dębowina i drogą gruntową 

utwardzoną przez tą miejscowość w kierunku południowo – wschodnim do kompleksu leśnego, przez 

który drogą gruntową pomiędzy oddziałami koło „trutowiska” do drogi asfaltowej Laskówka – 

Kłodzko i dalej tą drogą w kierunku wschodnim około 0,3 km do drogi prowadzącej szczytami 

w kierunku południowo – wschodnim po granicy powiatu przez szczyty „Ostra Góra”, „Kłodzka 

Góra”, Górę „Grodzisko” i „Podzamecką Kopę” do skrzyżowania z drogą krajową Kłodzko - Nysa 

i dalej drogą asfaltową gminna do miejscowości Kolonia Gaj i przez tą miejscowość w kierunku 

południowo - zachodnim drogą asfaltową do miejscowości Jaszkowa Górna, a następnie drogą 

nr 3227D do m. Jaszkowa Dolna. Dalej drogą nr 3227D do przecięcia z drogą nr 33 i tą drogą do 

miejscowości Kłodzko i przez tą miejscowość w kierunku północnym, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

346 6172 

kłodzki 6021 
m. Kłodzko 360 

Kłodzko 5661 

ząbkowicki 151 
Złoty Stok 4 

Bardo 147 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

346 2104 

m. Kłodzko 15 

29 Kłodzko 2041 

Bardo 48 
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Obwód nr 347 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

347 354 leśny bardzo dobra 4644 

Opis obwodu nr 347 – Na północy od m. Bardo rzeką Nysa Kłodzka w kierunku wschodnim do 

przecięcia się z drogą Suszka – Pilce i drogą tą w kierunku południowym przez m. Pilce, m. Ożary, 

dalej drogą 3143D przez m. Laski do skrzyżowania z drogą nr 46. Następnie drogą nr 46 w kierunku 

zachodnim i dalej drogą w kierunku północnym po zachodniej granicy oddziałów leśnych nr: 181; 

180; 179; 178; 177; 176; 175; 174; 173; 172. Następnie drogą w kierunku północnym i zachodnim do 

skrzyżowania z drogą pomiędzy działkami nr 79/3 i 82 i drogą tą w kierunku północnym do drogi 

nr 118784D, dalej do drogi nr E67. Drogą nr E67 w kierunku północnym do m. Dębowina, dalej drogą 

w kierunku zachodnim i północnym do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką tą w kierunku północno - 

wschodnim do m. Bardo, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

347 4452 
ząbkowicki 4442 

Złoty Stok 947 

Bardo 2993 

Kamieniec Ząbkowicki 502 

kłodzki 10 Kłodzko 10 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

347 2399 

Złoty Stok 411 

52 
Bardo 1921 

Kamieniec Ząbkowicki 57 

Kłodzko 10 
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Obwód nr 348 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

348 355 leśny bardzo dobra 6853 

Opis obwodu nr 348 – Na północy od m. Ożary drogą asfaltową nr 3143D na północny - wschód do 

skrzyżowania z drogą polną w kierunku m. Rogów, dalej drogą asfaltową Kamieniec Ząbkowicki - 

Sławęcin i tą drogą na południe przez m. Sosnowa. Dalej drogą nr 3182D do toru kolejowego i tym 

torem na południe do m. Złoty Stok do granicy państwa i dalej na południe tą granicą przez wzgórze 

Jawornik Wielki granicą gminy. Granicą tą do drogi asfaltowej Złoty Stok - Lądek Zdrój (Przełęcz 

Jaworowa) i od tej drogi granicą gminy w kierunku zachodnim do skrzyżowania oddziałów leśnych 

nr 34 i 25 (Leśnictwo Skrzynka). Dalej drogą leśną pomiędzy oddziałami 25, 26 i 27, a oddziałem 34 

do granicy z oddziałami 28, 29 i 36 i dalej w kierunku północno - zachodnim drogą pomiędzy 

oddziałami 34, 35 a oddziałem 36 do połączenia z drogą prowadzącą do m. Droszków. Dalej drogą 

asfaltową nr 3227D do m. Jaszkowa Górna skąd drogą asfaltową na północ do m. Kolonia Gaj i do 

granicy gminy. Dalej granicą gminy do drogi krajowej  nr 46 i tą drogą na północ do m. Laski i dalej 

drogą asfaltową 3143D przez m. Laski  do m. Ożary, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

348 6475 

kłodzki 819 
Kłodzko 817 

Lądek-Zdrój 2 

ząbkowicki 5656 
Złoty Stok 4780 

Kamieniec Ząbkowicki 876 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

348 3054 

Kłodzko 505 

45 
Lądek-Zdrój 2 

Złoty Stok 2481 

Kamieniec Ząbkowicki 66 
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Obwód nr 349 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

349 356 polny średnia 5654 

Opis obwodu nr 349 – Na północy od skrzyżowania toru kolejowego z drogą w m. Starczów, drogą 

tą w kierunku wschodnim do m. Niedźwiedź, dalej drogą nr 3193D w kierunku południowo - 

zachodnim do m. Doboszowice. Dalej drogą w kierunku południowym do m. Mrokocin, stąd na 

południowy - zachód drogą do zbiornika zaporowego „Topola”. Granicą tego zbiornika do granicy 

województwa opolskiego i dalej granicą tą w kierunku południowo - zachodnim do granicy państwa. 

Granicą państwa do m. Złoty Stok do punktu przecięcia z przedłużeniem toru kolejowego nieczynnej 

linii kolejowej. Dalej torem kolejowym w kierunku północnym do m. Sosnowa, następnie drogą 

nr 390 do rzeki Nysa Kłodzka. Rzeką tą w kierunku wschodnim do m. Byczeń, dalej torem kolejowym 

w kierunku północnym i północno - wschodnim do m. Starczów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

349 5366 ząbkowicki 5366 

Złoty Stok 1379 

Ziębice 60 

Kamieniec Ząbkowicki 3927 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

349 896 
Złoty Stok 802 

16 
Kamieniec Ząbkowicki 94 
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Obwód nr 350 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

350 357 polny słaba 4822 

Opis obwodu nr 350 – Na północy od m. Niedźwiedź, skąd drogą nr 3193 na północny – wschód do 

skrzyżowania drogi Osina Mała – Głęboka z drogą Niedźwiedź – Lipinki w m. Starczówek, skąd 

drogą nr 3191D do granicy województwa dolnośląskiego i dalej granicą województwa w kierunku 

ogólnym południowo – zachodnim do przecięcia z drogą nr 118842D i dalej tą drogą na północ przez 

m. Mrokocin, skąd drogą polną na północ do m. Doboszowice do przecięcia z drogą 3193D i dalej 

drogą 3193D w kierunku północno – wschodnim do m. Niedźwiedź, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

350 4519 ząbkowicki 4519 
Ziębice 3552 

Kamieniec Ząbkowicki 967 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

350 543 
Ziębice 360 

11 
Kamieniec Ząbkowicki 183 
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Obwód nr 351 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

351 360 leśny bardzo dobra 4611 

Opis obwodu nr 351 – Na północy od m. Duszniki Zdrój drogą nr 8 w kierunku wschodnim do 

m. Szczytna, dalej drogą nr 119370D i drogą nr 119394D w kierunku południowym przez m. Szklana 

Góra, m. Nowe Bobrowniki. Dalej ciekiem wodnym w kierunku południowym, następnie drogą 

wzdłuż zachodniej granicy oddziałów leśnych nr: 94; 106; 107; 108; 115; 124; 138; 150; 163; 178 

i 194 do drogi pomiędzy oddziałami leśnymi nr 267 i 270, drogą tą w kierunku zachodnim do granicy 

państwa. Granicą tą w kierunku zachodnim i północnym, następnie drogą w kierunku wschodnim 

przez oddział leśny nr 121 obok zabudowań nr 32 do drogi nr 119479D i drogą tą w kierunku 

północno - wschodnim, dalej drogą nr 3301D do skrzyżowania z drogą nr 8 w m. Duszniki Zdrój, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

351 4210 kłodzki 4210 
Duszniki-Zdrój 1561 

Szczytna 2649 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

351 3580 
Duszniki-Zdrój 1072 

78 
Szczytna 2508 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 704 – Poz. 653
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Obwód nr 352 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

352 361 leśny bardzo dobra 3866 

Opis obwodu nr 352 – Na północy od m. Szczytna w kierunku północno – wschodnim drogą nr 8 

przez m. Borowina do m. Polanica Górna, skąd w kierunku południowym drogą nr 388 przez 

m. Polanica Zdrój, Nowa Sokołówka, skąd drogą nr 119593D do m. Sokołówka, skąd drogą asfaltową 

przez m. Gaj do m. Pokrzywno i dalej drogą leśną w kierunku południowo – zachodnim drogą granicy 

administracyjnej gminy Bystrzyca Kłodzka i Szczytna przy oddziale leśnym nr 209 (Nadleśnictwo 

Bystrzyca Kłodzka), skąd w kierunku północnym liniami oddziałowymi, mając po prawej stronie 

następujące oddziały leśne nr: 209, 194, 178, 163, 150, 138, 124, 115, 108, 107, 105, 106, 94, 79, 65, 

64 należące do Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka oraz nr: 366, 367, 354 należące do Nadleśnictwa 

„Zdroje” i dalej na północ do m. Nowe Borowniki, skąd drogą nr 119394D do m. Szczytna, tj. do 

punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

352 3512 kłodzki 3512 

Polanica-Zdrój 1058 

Bystrzyca Kłodzka 2 

Szczytna 2452 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

352 3084 

Polanica-Zdrój 845 

80 Bystrzyca Kłodzka 1 

Szczytna 2238 
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Obwód nr 353 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

353 362 polny bardzo dobra 3890 

Opis obwodu nr 353 – Na północy od m. Szalejów Górny drogą nr 8 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 3293D i drogą tą w kierunku południowym do m. Szalejów Dolny. Dalej 

drogą w kierunku południowym do drogi nr 118918D. Drogą tą w kierunku południowym do m. Stary 

Wielisław, dalej drogą  nr 3291D w kierunku wschodnim, następnie drogą w kierunku południowym 

wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1009. Drogą tą przez m. Topolice do skrzyżowania z drogą przy 

oddziale leśnym nr 1. Dalej drogą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 388, następnie 

drogą tą w kierunku północno - zachodnim przez m. Starkówek do skrzyżowania z drogą nr 3288D, 

drogą tą w kierunku zachodnim, następnie przy zabudowaniach nr 7 drogą w kierunku północno - 

zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 119593D. Drogą nr 119593D w kierunku północnym, dalej 

drogą nr 388 przez m. Nowy Wielisław, m. Polanica Zdrój do skrzyżowania z drogą nr 8. Drogą nr 8 

w kierunku wschodnim do m. Szalejów Górny, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

353 3539 kłodzki 3539 

Polanica-Zdrój 290 

Kłodzko 2836 

Bystrzyca Kłodzka 351 

Szczytna 62 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

353 525 

Polanica-Zdrój 57 

14 Kłodzko 403 

Bystrzyca Kłodzka 65 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 708 – Poz. 653
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Obwód nr 354 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

354 363 polny dobra 4648 

Opis obwodu nr 354 – Na północy od skrzyżowania dróg nr 119079D i nr 33 w m. Kłodzko, drogą 

nr 33 w kierunku południowym przez m. Żelazno do skrzyżowania z drogą nr 3237D w m. Mielnik. 

Drogą nr 3237D w kierunku zachodnim przez m. Gorzanów, dalej drogą nr 3281D w kierunku 

północno - zachodnim przez m. Topolice, dalej drogą w kierunku północnym do m. Stary Wielisław. 

Stąd drogą do m. Szalejów Dolny, dalej drogą nr 3293D do skrzyżowania z drogą nr 8, drogą tą 

w kierunku wschodnim do drogi nr 118993D i drogą tą w kierunku wschodnim, dalej drogami 

nr 118972D, 118973D, 119096D, 119034D i 119079D do skrzyżowania z drogą nr 33 w m. Kłodzko, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

354 3979 kłodzki 3979 

m. Kłodzko 845 

Kłodzko 2667 

Bystrzyca Kłodzka 467 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

354 357 

m. Kłodzko 22 

8 Kłodzko 296 

Bystrzyca Kłodzka 39 
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Obwód nr 355 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

355 365 polny bardzo dobra 4941 

Opis obwodu nr 355 – Na północy od m. Jaszkowa Dolna drogą nr 3227D w kierunku wschodnim 

przez m. Jaszkowa Górna do m. Droszków. Dalej drogą kierunku południowym do skrzyżowania 

z drogą nr 3258D i drogą tą w kierunku wschodnim, dalej drogą w kierunku południowym do drogi 

nr 392. Drogą nr 392 przez m. Trzebieszowice w kierunku wschodnim, dalej drogą nr 3228D 

w kierunku południowo - zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 3263D, dalej drogą tą w kierunku 

północno - zachodnim przez m. Romanowo Górne, m. Romanowo do drogi nr 33. Drogą nr 33 

w kierunku północnym przez m. Żelazno do skrzyżowania z drogą nr 3227D i drogą tą w kierunku 

wschodnim do m. Jaszkowa Dolna, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

355 4524 kłodzki 4524 
Kłodzko 4356 

Lądek-Zdrój 168 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

355 1296 
Kłodzko 1261 

26 
Lądek-Zdrój 35 
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Obwód nr 356 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

356 366 leśny bardzo dobra 5858 

Opis obwodu nr 356 – Na północy od m. Droszków drogą w kierunku wschodnim, dalej wzdłuż 

oddziałów leśnych nr 26, nr 25, następnie granicą gminy Skrzynka, Orłowiec do granicy państwa. 

Dalej granicą tą w kierunku południowym do drogi nr 3250D, drogą tą w kierunku zachodnim do 

m. Lądek Zdrój, następnie drogą nr 390 w kierunku północno - zachodnim  do m. Gruszczyn. Dalej 

drogą nr 119844D w kierunku południowym, następnie drogą nr 392 w kierunku zachodnim, dalej 

drogą w kierunku północnym obok zabudowań nr 84 w m. Trzebieszowice do m. Skrzynka. Stąd 

drogą nr 3258D w kierunku zachodnim do drogi nr 3227D i drogą tą w kierunku północno - 

wschodnim do m. Droszków, tj. do punktu wyjścia.  

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

356 5655 kłodzki 5655 
Kłodzko 331 

Lądek-Zdrój 5324 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

356 3391 
Kłodzko 150 

58 
Lądek-Zdrój 3241 
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Obwód nr 357 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

357 367 leśny bardzo dobra 5470 

Opis obwodu nr 357 – Na północy od m. Sokołówka drogą nr 3311D na południowy – wschód przez 

m. Starkówek, dalej drogą nr 388 do m. Stara Łomnica, skąd na południe drogą bitą do m. Szczawina, 

skąd drogą leśną do m. Huta, skąd na południowy – wschód drogą nr 3284 do skrzyżowania z drogą 

nr 3285 w m. Wójtowice, skąd tą drogą na południowy – zachód do skrzyżowania z drogą nr 3274 

Lasówka – Mostowice (przystanek PKS). Dalej do granicy państwa do znaku granicznego nr III/116/9 

skąd granicą państwa na północny – zachód do znaku granicznego nr III/119/a, tj. do styku granicy 

państwa z granicą gminy, skąd granicą gminy na wschód. Potem na północ przez szczyty gór Kłobuk 

do m. Sokołówka, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

357 5371 kłodzki 5371 
Bystrzyca Kłodzka 5349 

Szczytna 22 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

357 3976 
Bystrzyca Kłodzka 3954 

72 
Szczytna 22 
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Obwód nr 358 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

358 368 polny bardzo dobra 4442 

Opis obwodu nr 358 – Na północny od m. Gorzanów drogą nr 3237D w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania z drogą nr 33, dalej drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 

nr 3228D i drogą tą w kierunku zachodnim do rzeki Nysa Kłodzka, rzeką tą w kierunku południowym 

do drogi nr 3236D w m. Bystrzyca Kłodzka. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim, następnie drogą 

nr 3277D, dalej drogą nr 3236D przez m. Stara Bystrzyca. Dalej drogą nr 3285D do m. Wójtowice, 

stąd drogą nr 3284D  w kierunku północno - zachodnim, dalej w kierunku północnym do 

m. Bukowice, m. Huta. Następnie drogą w kierunku wschodnim przez m. Szychów, następnie 

w kierunku północnym przez m. Stara Łomnica drogą nr 388 do skrzyżowania z drogą pomiędzy 

działkami nr 759 i 795, drogą tą w kierunku wschodnim do drogi nr 3281D, droga tą w kierunku 

południowo - wschodnim do drogi nr 3237D w m. Gorzanów, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

358 3937 kłodzki 3937 Bystrzyca Kłodzka 3937 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

358 872 Bystrzyca Kłodzka 872 20 
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Obwód nr 359 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

359 369 polny bardzo dobra 4824 

Opis obwodu nr 359 – Na północy od m. Mielnik drogą nr 33 w kierunku północnym do 

skrzyżowania z drogą nr 3263D i drogą tą w kierunku wschodnim przez m. Romanowo, dalej drogą 

nr 3228D w kierunku południowym do m. Nowy Waliszów. Następnie drogą nr 3266D w kierunku 

wschodnim i południowym przez m. Kamienna do skrzyżowania z drogą nr 392. Drogą nr 392 

w kierunku zachodnim przez m. Idzików, m. Pławnica, dalej drogą nr 3236D do rzeki Nysa Kłodzka. 

Rzeką tą w kierunku północnym do drogi nr 3228D, drogą tą w kierunku północno - wschodnim, dalej 

drogą nr 33 w kierunku północnym do m. Mielnik, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

359 4535 kłodzki 4535 
Kłodzko 309 

Bystrzyca Kłodzka 4226 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

359 1021 
Kłodzko 33 

21 
Bystrzyca Kłodzka 988 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 720 – Poz. 653
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Obwód nr 360 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

360 370 leśny bardzo dobra 5792 

Opis obwodu nr 360 – Na północy od m. Trzebieszowice drogą nr 392 w kierunku wschodnim do 

skrzyżowania przy zabudowaniach nr 128, dalej drogą w kierunku południowym i południowo - 

wschodnim do drogi nr 3252D i drogą tą przez m. Radochów, m. Kąty Bystrzyckie. Dalej drogą 

w kierunku południowym i wschodnim do m. Stronie Śląskie, stąd drogą nr 392 w kierunku 

południowo - zachodnim i zachodnim przez m. Sienna, m. Biała Woda do skrzyżowania z drogą 

nr 3266D w m. Idzików. Dalej drogą tą w kierunku północnym przez m. Kamienna do m. Nowy 

Waliszów. Następnie drogą nr 3228D w kierunku północnym i wschodnim do drogi nr 392 i drogą tą 

w kierunku wschodnim do m. Trzebieszowice, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

360 5689 kłodzki 5689 

Kłodzko 52 

Bystrzyca Kłodzka 1973 

Lądek-Zdrój 2762 

Stronie Śląskie 902 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

360 2890 

Kłodzko 35 

50 
Bystrzyca Kłodzka 1096 

Lądek-Zdrój 1178 

Stronie Śląskie 581 
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Obwód nr 361 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

361 371 leśny bardzo dobra 4759 

Opis obwodu nr 361 – Na północy od m. Lądek Zdrój drogą nr 3250D w kierunku wschodnim do 

granicy państwa, dalej granicą tą w kierunku południowym do drogi pomiędzy oddziałami leśnymi 

nr 136 i 145, drogą tą w kierunku południowym, dalej drogą nr 3229D w kierunku zachodnim przez 

m. Stary Gierałtów do m. Stronie Śląskie. Dalej drogą w kierunku zachodnim i północnym przez 

m. Kąty Bystrzyckie do drogi nr 392. Następnie drogą nr 119844D w kierunku północno - wschodnim 

do drogi nr 390, drogą tą w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą nr 3250D w m. Lądek 

Zdrój, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

361 4304 kłodzki 4304 
Lądek-Zdrój 2904 

Stronie Śląskie 1400 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

361 2408 
Lądek-Zdrój 1561 

51 
Stronie Śląskie 847 
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Obwód nr 362 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

362 372 leśny bardzo dobra 4289 

Opis obwodu nr 362 – Na północy od m. Młoty drogą nr 3285D na wschód przez m.m. Młoty, 

Wójtowice do styku drogi nr 3236D Stara Bystrzyca – Spalona i tą drogą na południowy - zachód 

i dalej na południe przez m. Nowa Bystrzyca. Dalej drogą nr 3236D, aż do przecięcia z drogą nr 389 

i tą drogą w kierunku południowo – wschodnim przez m. Spalona Górna. Drogą nr 389 do 

skrzyżowania z drogą nr 3276D Poniatów – Poręba, skąd na południowy - zachód do m. Poniatów 

(granica państwa) do znaku granicznego nr III/106/9 i dalej granicą państwa na północny – zachód 

przez m. Rudawa – Mostowice – Piaskowice do znaku granicznego III/116/9 skąd drogą nr 3285D na 

wschód do m. Młoty, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

362 4258 kłodzki 4258 Bystrzyca Kłodzka 4258 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

362 3350 Bystrzyca Kłodzka 3350 78 
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Obwód nr 363 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

363 373 polny bardzo dobra 3703 

Opis obwodu nr 363 – Na północy od m. Stara Bystrzyca drogą nr 3236D w kierunku wschodnim do 

m. Bystrzyca Kłodzka, dalej drogą nr 3277D do drogi nr 3235D i drogą tą w kierunku południowym 

przez m. Długopole Dolne, m. Długopole Zdrój do skrzyżowania z drogą nr 3276D. Drogą nr 3276D 

w kierunku południowo - zachodnim przez m. Poręba do skrzyżowania z drogą nr 389, następnie 

drogą tą w kierunku północnym, dalej wzdłuż wyciągu narciarskiego do zabudowań nr 82, dalej drogą 

nr 3236D w kierunku północno - wschodnim do m. Nowa Bystrzyca, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

363 3437 kłodzki 3437 Bystrzyca Kłodzka 3437 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

363 1350 Bystrzyca Kłodzka 1350 36 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 728 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 729 – Poz. 653



Obwód nr 364 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

364 374 polny bardzo dobra 5834 

Opis obwodu nr 364 – Na północ od m. Bystrzyca Kłodzka, skąd drogą nr 392 na południowy – 

wschód przez m. Pławnica – Idzików do leśniczówki Biała Woda nr 1 Idzików, następnie na południe 

drogą leśną do m. Szklary i dalej drogą leśną do Schroniska Maria Śnieżna, następnie czerwonym 

szlakiem turystycznym do m. Międzygórze. Z m. Międzygórze drogą nr 3232D, do przecięcia z drogą 

nr 11996D i dalej tą drogą na południe do m. Jaworek. Z m. Jaworek drogą nr 019964D do 

m. Domaszków, dalej drogą nr 3234D do przecięcia z drogą nr 3235D w kierunku Długopole Górne. 

Dalej drogą asfaltową nr 3235D przez Długopole Zdrój – Długopole Dolne do Bystrzycy Kłodzkiej, 

tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

364 5330 kłodzki 5330 
Bystrzyca Kłodzka 4100 

Międzylesie 1230 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

364 778 
Bystrzyca Kłodzka 735 

13 
Międzylesie 43 
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Obwód nr 365 

 

1)  Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

365 375 leśny bardzo dobra 4491 

Opis obwodu nr 365 – Na północy od skrzyżowania dróg przy leśniczówce w m. Biała Woda, drogą 

nr 392 w kierunku wschodnim do Przełęczy Puchaczówka, stąd czerwonym szlakiem turystycznym 

w kierunku południowym przez szczyt Czarnej Góry i dalej do schroniska „Pod Śnieżnikiem”. Dalej 

zielonym szlakiem turystycznym po granicy państwa w kierunku południowo - zachodnim, następnie 

pomiędzy oddziałami leśnymi nr 2 i 3, dalej ciekiem wodnym „Nowinka” w kierunku zachodnim, 

dalej drogą w kierunku zachodnim i północnym do drogi nr 119972D. Drogą tą do m. Nowa Wieś, 

następnie drogą nr 119970D w kierunku północnym, dalej drogą nr 119965D do drogi nr 3232D. 

Drogą nr 3232D w kierunku wschodnim do m. Międzygórze, dalej drogą w kierunku północnym przez 

Górę Igliczną, m. Szklary do skrzyżowania z drogą Idzików - Biała Woda, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

365 4361 kłodzki 4361 

Bystrzyca Kłodzka 3108 

Stronie Śląskie 200 

Międzylesie 1053 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

365 4048 

Bystrzyca Kłodzka 2855 

90 Stronie Śląskie 232 

Międzylesie 961 
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Obwód nr 366 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

366 376 leśny bardzo dobra 11903 

Opis obwodu nr 366 – Na północy od m. Stronie Śląskie drogą nr 3229D w kierunku wschodnim 

przez m. Goszów, m. Stary Gierałtów do m. Nowy Gierałtów, skąd drogą koło kościoła do przejścia 

granicznego. Dalej granicą państwa w kierunku południowym i zachodnim do turystycznego przejścia 

granicznego na szczycie Śnieżnika Kłodzkiego. Dalej granicą Nadleśnictwa Lądek Zdrój 

i Międzylesie w kierunku północnym przez szczyt Czarnej Góry do drogi nr 392 i drogą tą w kierunku 

południowo – wschodnim do m. Sienna, dalej w kierunku północno – wschodnim przez m. Stronie 

Śląskie (wieś) do skrzyżowania z drogą nr 3229D w m. Stronie Śląskie, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

366 11213 kłodzki 11213 
Bystrzyca Kłodzka 30 

Stronie Śląskie 11183 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

366 9549 
Bystrzyca Kłodzka 13 

80 
Stronie Śląskie 9536 
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Obwód nr 367 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

367 377 polny bardzo dobra 4440 

Opis obwodu nr 367 – Na północy od m. Poniatów drogą nr 3276D na wschód przez m. Poręba – 

Długopole Zdrój do styku z drogą nr 3235D Bystrzyca – Długopole Górne, skąd na południe drogą 

nr 3235D przez Długopole Górne do skrzyżowania z drogą nr 3234D Domaszków – Różanka, a stąd 

drogą nr 3234D na południe i dalej na południowy – zachód drogą nr 3275D przez m. Różanka do 

m. Niemojów i do granicy Państwa i tą granicą na północ do m. Poniatów do słupka granicznego 

III/106/9, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

367 4338 kłodzki 4338 
Bystrzyca Kłodzka 714 

Międzylesie 3624 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

367 1557 
Bystrzyca Kłodzka 263 

35 
Międzylesie 1294 
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Obwód nr 368 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

368 378 polny bardzo dobra 3812 

Opis obwodu nr 368 – Na północy od skrzyżowania drogi Długopole Zdrój – Roztoki Bystrzyckie 

nr 3235D z drogą Różanka – Domaszków nr 3234D skąd drogą nr 019958D przez m.m. Domaszków, 

dalej m. Jaworek drogą nr 019964D, a dalej drogą nr 019970D na południe do m. Nowa Wieś. 

Następnie drogą nr 3269D na południowy – zachód przez m. Goworów i dalej drogą nr 3233D przez 

m. Szklarnia do m. Międzylesie, skąd w kierunku północno – zachodnim, a następnie północnym 

drogą nr 389 do m. Różanka. Z m. Różanka drogą nr 3234D do m. Domaszków, tj. do punktu wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

368 3475 kłodzki 3475 Międzylesie 3475 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

368 341 Międzylesie 341 9 
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Obwód nr 369 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

369 379 leśny bardzo słaba 4209 

Opis obwodu nr 369 – Na północy od m. Nowa Wieś drogą nr 119972D i dalej ciekiem wodnym 

w kierunku wschodnim do granicy państwa. Następnie granicą tą w kierunku południowym do drogi 

pomiędzy działkami nr 7/1 i 15/2 prowadzącej do m. Pisary, drogą tą w kierunku zachodnim, dalej 

drogą nr 3269D w kierunku północno - zachodnim przez m. Dolnik do m. Międzylesie. Dalej drogą 

nr 33 w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą nr 3233D, drogą tą w kierunku wschodnim 

i północno - wschodnim do m. Goworów, następnie drogą nr 3269D do m. Nowa Wieś, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

369 4066 kłodzki 4066 Międzylesie 4066 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

369 1957 Międzylesie 1957 47 
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Obwód nr 370 

 

1) Dane ogólne obwodu łowieckiego 

Numer Poprzedni numer Rodzaj Kategoria 
Powierzchnia całkowita 

[ha] 

370 380 polny dobra 4718 

Opis obwodu nr 370 – Na północy od m. Różanka drogą nr 389 w kierunku wschodnim 

i południowym przez m. Nagodzice do drogi nr 33 w m. Międzylesie. Dalej drogą nr 33 w kierunku 

południowym, następnie drogą nr 3269D w kierunku wschodnim przez m. Dolnik, m. Pisary do 

granicy państwa. Granicą tą w kierunku południowym i północno – zachodnim do drogi nr 3275D 

w m. Niemojów. Drogą nr 3275D w kierunku północno – wschodnim do m. Różanka, tj. do punktu 

wyjścia. 

2) Powierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 26 

ustawy Prawo łowieckie, z podziałem na powiaty i gminy 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia po 

wyłączeniach 

[ha] 

Nazwa powiatu 

Powierzchnia 

obwodu łowieckiego 

na terenie powiatu 

[ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia 

obwodu 

łowieckiego na 

terenie gminy [ha] 

370 4530 kłodzki 4530 Międzylesie 4530 

3) Powierzchnia gruntów leśnych obwodu łowieckiego, z podziałem na gminy oraz 

procentowy udział lasów w obwodzie łowieckim 

Numer 

obwodu 

Powierzchnia  

gruntów leśnych 

ogółem [ha] 

Nazwa gminy 

Powierzchnia gruntów 

leśnych na terenie gminy 

[ha] 

Procentowy udział [%] 

370 1427 Międzylesie 1427 30 

 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 742 – Poz. 653



  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 743 – Poz. 653




