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Toruń, 23 września ?020 r.

OI}WIBSZCZENIE

Na podstarvie art.27 urst.8 pkt 3 i4 ustarly z duia 13 pazdziernika 1995 r. Prau'o

łowieckie (Dz.t-t. z2020 r.. poz. 6? ze all.)

ogłasza się

o sporządzeniu pr'o.iektu uclrrvały Sejnriku Województwa Ku.iawsko-Pcltllorskiego rv sprarvie

podziału 'uvojer.vódzlwa kujawsko-pclnlorskiego na obrvody łolvieckie oraz. zaliczenia

obwodÓiv lowieckich clo kategori i.

I)rzednliotorvy pro.iekt rrchrvały zostanie wyłozony do publicznego wglądu w siedzibie

Dcpartanrentu Srodorviska IJrzędu Marszałkclrvskiego Wojcwtidztwa Kqiawskcl-Pomorskiego

rv'I'clruniu (ul.'l'argr.>vr,a l.}/l-5 87-l00'l'orrrri pok. rrr 207) w goclzinach pracy urzędu oraz

ulrlicszczotl!' l1a stronie itltenretorvei [Jrzędrt Marszalkowskiego Wojewóclztrva Ktrlawsko-

Pourorskiego w "foruniu pod aclresem:

bltps:lZb!p,krdarł'sko-tlol]]Qt*LęłUgillsgqlts'srcdg!'ihCIł$buuipiq;p1b!tczne/

u'terminie co na.inrnie.i 7 dni trd drlia ogłclszenia riinie.iszegcl obrvi'eszczerria.

Jednocześnic int'onrluie się. ze pisenrne urvagi do projektu uchwały nlgiel wtlieść kazdy

lvlaściciel albo trŻytkowrrik r,vieczysty nieruclronroŚci ob.ięte.i pro.iektem uchwały. na adres:

U rząd Mn rszłlkorvski Wojewódzftva Kuj awsko_Pom o rskiego w'f orun iu

Departament Środowiska
pl.'I'eatralny 2 87-l00'foruń

lub rv postaci elektroniczrtc'i za pomocą elektroniczncj skrzynki podrrwczej w rozunrieniu

przepisów ustarvy z drlia |-| lutegtl 2005 r, o infornatyrucji działalności podmiottiw

realiz-tljących zaclania pr'rlrliczne (Dz.t.J' z ?()2O r.. pli,., 346 ze znl.). opatrzone

kwalilikorvanynt poclpisem elektronicznym albo poclpisem elektrouiczrynr potrvierdzonym

prcllilenr zaul'an1'ttr ePU.,\P w rtlzttt"nieniu przepisów wW. tlsta$).

tIr.vagi mozna lvnosić w ternrinie 2l dni od clnia wyłozerlia iuntieszcz'erria pro.iektrr uchwały

tra strtrnie illtcrnetolvej. !i. do 30 paźdz.iernika Żll2|0 r.

l-Irvagi rl'niesione po upłyr,vie wlr'' terminu p<rzostawia się bez rozpalrzenia.

Prey rozpatryr.vanitt urr'ag cltltycz-ących wyłączerria nieruchcrnloŚci z clbrvodu łorvieckiego

trwzględnia się szczegolne właścirvclŚci nieruchonrclści lub prowadzonej na nie.i

clzialalności. które istotnic utrirdnią proll'adzcnie na rliej g<lspodarki łorvieckicj, albcl

- w przypadku r.lh.ięcia nicrttcliorności obwrrdem lowieckinl - spo'uvodrrią kolrieczność



zaprzęstania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności.
W związku z powyŻsrym naleĘ wskazać przycrynę wniesienia uwagi dotycącej
wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego. Jednocześnie należy przedstawić

dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Wojewódżwa Kujawsko-
Pomorskiego.


