
aBwEsZczENlE

MAR9ZAŁKA WoJEWÓDzrWA ParnoRsKlEGo
z dnia 2Ą paździelnika 2019 r.

dziaĘąc na podstawie ań, 27 u§t. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1995 l. Prawo
łowieckia {Dz. U. z 2018 f. poz. 2033 ze Zm,)

PaDAJE Do PaJBLlczNEJ WIADoMoŚcl

informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie
podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich
do kategorii.

zAw!ADAM.AM

o wyłożeniu w dniach od 3l pażdziernika 2019 roku do 2'l listopada 2019 r. projektu uchwały
§ejmiku Wojewódżwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na
obwody łowieckie oraz zalicze.ia obwodów łowieckich do kategorii do publicznego wglądu
i umieszczeniu projektu uchwaly na stronie internetowej Uzędu Marszałkowskiego
Wo.jewództwa Pomorskiego w Odańsku,

Ww. pĄeK uchwaly jest do wglądu w siedzibie Depańamentu Środowiska i Rolnictwa Uęędu
Mar§zalkow§kiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2,
80-810 Gdańsk w p§koju nr 109 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15,00, na stlonie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego WojewódńWa Pomorskiego: www.pomorskie.eu,
Biuletyn lnformacji Publicznej Użędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
Www.bip.pomorskie,eu, menu ,,obwieszczenia i zawiadcxienia" araz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Uwagi do projektu uchwały, moźe wnieśó każdy właściciel albo użylkownik wieczysty
nieruchomości objętej pĄektem uchwały. Uwagi wnosi się na piśmie. Jako wniesione na
piśmie uznaje się róWnież uwagi Wniesione W postaci eleKronicznej za pomocą elektronicznej
skzynki podawczej W rozumieniu pzepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotóW realizujących zadania publiczne (D2, u. z2Q1? l. poz, 57a oraz7.2018
r. poz. 1000, 1544 i 1669), opatżone:

1. kwalifikowanym podpisem eleKronicznym albo
2, podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu

pzepisów uslawy z dnia 17 lutego 2005 r, o informatyzacji działalności podm;o1ów
realizujących zadania publiczne.

Ewentua|ne uwagi należy składać na adres Uzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, Depańament Środowiska i Rolniclwa ut. Okopowa 21l27, 80-810 Gdańsk
w terminie 21 dni od dnia wyłożenia tj, do dnia 21 li§topada 2019 r, pĄektu uchwały do
publicznego Wglądu i jego umieszczeniu na stronie intemetowej Urzędu Marszałkowskiego
Wojewódawa Pomorskiego,

Organem właściwym do lozpatżenia uwag jest Marszałek Województwa Pomorskiego.
Uwagi złożone po upływie ww, terminu pozostaną bez rozpatzenia.

Przy rozpatrywaniu uwag doiyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego
uwzględnia się szczegó|ne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności,
które istotnie utrudnią pr.Wadzenię na niej gospodarki łowieckiej, a|bo - w pżypadku objęcia
nieruchomości obwodem łowieckim - spowodują konieczność zapźestania lub isiotnego
ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym
naleźy wskazać pzyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu
łowieckiego. J.dnocześnie naleźy pzedstawić dokumen: potwierdzający tytuł prawny do
Wład.nia nieruchomością.
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