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Na podstawi;e,aft, Ż7 ust'8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 paŹdziernika 1995 r. Prewo łowieckie (Dz. U. z2o2o r

poz. 1683)

podaję do publicznej wiadomości
informację,o sponządzeniu projektu uchwały Sejmiku WojewÓdztwa,ŁÓdzkiego
w sprawie podzialu
wojewÓdztwa łÓdzkiego na obwody lgwieckie orazzalicząnia obwodÓw łowieckich do kategorii.

Zawiadamiam
o YyyłoŻeniu w,dniach 10 lutego 21071 r' do.2 maroa 2fr21 r. do publicznego wglądu i umieszczeniu pĘektu
uchwały Sejmiku WojewÓdztwa ŁÓdzkiego w sprawie podziału wojewÓdztwa łódzkiego na obwody łowieckie
oraz zaliczenia obwodÓw łowieckich do kategorii, na stronie interńetowej UrzĘdu Marszałkowskiego
Województwa Łodzkiego' w Łodzi = unłsl,lq{akiąpl, Biuletyn lnformacji Publicznej Uzędu. Marszałkowskiego
WojewÓdztwa ŁÓdzkiego _ www.bipJp'.-daKle.ol, menu ,,Komunika$ i informacjÓ" oraz w sposÓb zwyczajowo
przyjęty w gminach objętyeh,pro.iektem uchwąły, za pośrednictwemwÓj!Ów, burmistrzÓw, prezydśntów miast'
Ww projekt uchwały jest do wglądu w siedzibie Depańarne1tu Rolniotwa i ochrony środowiska
Urzędu Marszałkowskiego WojewÓdztwa ŁÓdzkiego w Łodzi, al. Plłsudskiego 8, 9o_o51 ŁódŹ, w pokoju nr
414 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 - 16 00.

Uwagido

każdy właścicielalbo uŻytkownik wieczysty nieruchomoŚci
objętej projektern uohwały. Uwagi wnosi się na piŚmie. Jako wniesione na piŚmie uznaje się rÓwnieŻ uwagi
pro1'ektu uchwały, moŻe wnieŚÓ

wnjesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skaynki podawcŻej w rozumieniu paepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacjidziałalności podmiotÓw reallzujących zadania publiczne (Dz.

U.22420 r., poz.346 ze zm.), opatrzone:
1,, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2, podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaĘacji działalnościpodmiotow iealizujących zadania
publlczne

pod adresem sekretarląt.'rq@1o-qzkie'ol lub pisemnie na adr€s Urzędu Marszałkowskiego lVojewÓdztwa
ŁÓdzkiego w Łodzi, Departament Rolnictwa i ochrony Środgwiska al. Piłsudskiego8, 90-051 ŁÓdŹ, w terminie

21 dni od dnia wyłożeniatj, do dnia 2 marca 2021 r. projektu uchweły do publicznego wglądu i jego
umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego'
organem właściwymdo rozpatruenia uwag jest Marszałek Województwa ŁÓdzkiego:
UwagiełoŹone po upływie w1w' torminu pozostaną bez tozpataenia.

Przy rozpatrylłaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruqhomości z obwodu łowieckiego uwegJędnia ,Bię
,szezegÓlne :w]aśeiwośqinienuchgmośęi lub prowadzonej ną niej działalności,HÓre lśtotnie utrudnĘ
prow.adzeRig .na niej go.spodarkiłblłieckiej; :albo _ w przypadku objęcia nieruchornoŚ..oi o_bwodbm bwieckim spolvodują koniacąnqśó zaprzestania łub istotirego ograniczenia pr'owadzenia ną niej dotychcaasowoj
daiałalrrości.W alviązku .z poryższy'F.n naleŹy wskazać przyczynę Wniesienia uwagi dotyczącej yrłyłączenia
nieruchomościz obwodu łowieckiegoj Jadnocześnie nalezy 'prŻedstau,lĆ do}<ument potwiórdzający tytuł
prawny do władania nieruchomością.
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