Uchwała Nr XXIII/241/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 października 2020r.
w sprawie nieuwzględnienia uwag Państwa Iwony i Bartosza ZANONIMIZOWANO wniesionych do
projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) oraz art. 27 ust. 16 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje:
§1
Nie uwzględnia się uwag Państwa Iwony i Bartosza ZANONIMIZOWANO wniesionych do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.27 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do
kategorii, o których mowa w art.26a ust.1, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia
obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały,
stanowiącej akt prawa miejscowego. Jednocześnie zgodnie z art.27 ust.16 sejmik województwa
podejmując ww. uchwałę rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu nieuwzględnionych
przez marszałka województwa.
Marszałek Województwa Opolskiego zgodnie z przepisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo
łowieckie dokonał wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu wraz z możliwością składania
uwag przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych projektem. Ogłoszenie
projektu uchwały dokonane zostało poprzez umieszczenie go na stronie internetowej urzędu, przez
obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach objętych projektem (wszystkich w
województwie) za pośrednictwem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Projekt uchwały został
wyłożony 9 marca 2020 r. z ustalonym 21 dniowym terminem na składanie uwag, tj. do 30 marca
2020 r.
Uwagi rozpatrywane były zgodnie z art. 27 ust. 9-12 ustawy Prawo łowieckie, tj. w zakresie
właściwej podmiotowości wnoszących uwagi (właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości
objętych projektem uchwały), terminowości wniesionych uwag zgodnie z wyznaczonym w ogłoszeniu
terminem na ich wniesienie, formy wniesienia uwag oraz szczególnych właściwości nieruchomości
lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki
łowieckiej, albo spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej
dotychczasowej działalności.
Uwagi wnieśli Państwo Iwona i Bartosz ZANONIMIZOWANO Uwagi zostały wniesione w
terminie (nadane 24 marca 2020r.).
Uwagi dotyczyły wyłączenia z obwodu łowieckiego nr 4 nieruchomości stanowiących grunty rolne
celem uniemożliwienia wykonywania polowania na ich terenie. Wnoszący uwagi nie wykazali, że
objęcie wnioskowanych do wyłączenia nieruchomości spowoduje konieczność zaprzestania lub
istotnego ograniczenia prowadzonej na nich dotychczasowej działalności. Ponadto na terenie
przedmiotowych nieruchomości ustanowiony został zakaz polowania. Mając powyższe na uwadze
zgodnie z art. 27 ust. 12 ustawy Prawo łowieckie i obowiązującego zakazu polowania na wskazanych
nieruchomościach uwagi nie zostały uwzględnione.

