INFORMACJA
dotycząca obowiązków dzierżawców obwodów łowieckich
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej na 14
dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - wójtom
(burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce
wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o
planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu
tego polowania.
Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są
podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której
mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez
obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy.
Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni
przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić
sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie
wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca
gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a
w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i
obrębu.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub
zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza
albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego,
przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany przekazać
właściwemu nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe i wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informację w postaci
papierowej lub elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje
niezwłocznie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy,
informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.

Ww. dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu będą zamieszczane na
niniejszej stronie.

