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OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 67 ze zm.) 

 
 

Zawiadamiam 
 

 

o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie 
podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów 
łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej 
„Projektem” oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu w dniu  24 sierpnia 2020 r. 
Projekt dostępny będzie do wglądu od wskazanej wyżej daty: 

- w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-562 Olsztyn w pokoju nr 330,  
w poniedziałek w godzinach: 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 7:30-15:30, 

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie: https://bip.warmia.mazury.pl/ w zakładce: ochrona środowiska>łowiectwo. 

Uwagi do projektu należy wnosić na piśmie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-562 
Olsztyn. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej  
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.  
346 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.  
346 ze zm.), w terminie 21 dni od dnia wyłożenia Projektu, tj. od dnia 24 sierpnia 2020 r.  

Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
objętej Projektem. W piśmie wnoszącym uwagi należy określić położenie nieruchomości 
wnioskodawcy poprzez wskazanie numeru i obrębu działki ewidencyjnej nieruchomości, do której 
odnosi się wniosek lub uwagi oraz załączyć do pisma dokument potwierdzający, że wnoszący uwagę 
jest w chwili jej wniesienia właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej 
Projektem lub poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. 
 Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie: https://bip.warmia.mazury.pl/ w zakładce: ochrona środowiska>łowiectwo dostępny 
będzie od dnia 24 sierpnia 2020 r. formularz zgłoszenia uwag do Projektu. 
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.  
 Uwagi wniesione po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

https://bip.warmia.mazury.pl/
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 Informuję także, że w dniu 24 grudnia 2019 r. umieszczony został na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wyłożony  
do publicznego wglądu projekt uchwały sejmiku w sprawie podziału województwa warmińsko-
mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa 
w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie w brzmieniu w znaczącej części zbliżonym do obecnie 
przewidzianego do wyłożenia do publicznego wglądu, a każdy właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości objętej poprzednim projektem mógł zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy Prawo łowieckie 
wnieść w ciągu 21 dni uwagi do tego projektu.  
 Uwagi takie zostały wniesione i rozpatrzone przez Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 5 ustawy Prawo łowieckie. 
 Będą one także przedmiotem rozstrzygnięcia (o sposobie ich rozpatrzenia) przez Sejmik 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 Niemniej jednak w toku procesu podjęcia przez Sejmik Województwa Warmińsko-
Mazurskiego uchwały, o której mowa powyżej, weszła w życie ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r.  
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 148), która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 
łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651 z zm.), w myśl których sejmiki 
województw zostały zobligowane do przyjęcia uchwał w sprawie podziału województw na obwody 
łowieckie do dnia 31 marca 2021 r., zaś podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia 
obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy 
zachowują ważność do dnia 31 marca 2021 r. 
 Powyższe zmiany stanu prawnego skutkują koniecznością aktualizacji danych dotyczących 
kategoryzacji obwodów łowieckich, a w konsekwencji także koniecznością ponownego zasięgnięcia 
opinii i uzyskania uzgodnień właściwych organów, a także koniecznością ponowienia wyłożenia  
do publicznego wglądu zaktualizowanego projektu uchwały sejmiku w sprawie podziału województwa 
warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii,  
o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie oraz umożliwienia wnoszenia do tego 
projektu uwag przez właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości objętych projektem 
uchwały. 
 Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętej projektem uchwały 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-
mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których 
mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, którzy wnieśli w terminie uwagi do poprzednio 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały (w odpowiedzi na obwieszczenie 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., znak:  
OŚ-PE.7131.1.18.2018) nie muszą w celu ich rozpatrzenia przez Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłaszać 
ich ponownie.  
 Wniesienie określonych uwag w terminie w odpowiedzi na obwieszczenie Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: OŚ-PE.7131.1.18.2018, 
stanowi bowiem wystarczającą czynność zapewniającą rozpatrzenie tych uwag zarówno przez 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego jak i przez Sejmik Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, także w razie zmian w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie 
oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy 
Prawo łowieckie.  


