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Ma rszałka Województwa Pod karpackiego

Działając na podstawie art.27 ust.8 pkt 3 i4 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1995 r.

Prawo łowieckie (Dz,U. z2a2O r,, poz. 67 z póżn, zm.}

zawiadamiam

o zmianie treści projektu uchwaĘ §ejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz
zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego
projektu do publicznego wglądu.

Zmieniony projekt zostanie ponownie wyłozony do publicznego wglądu, w siedzibie
Depańamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego
Wojewodztwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (pokój
Nr 401 i 404) i umieszczony w Biuletynie lnformacji Publicznej Wojewodztwa
Podkarpackiego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego www,bip.podkarpackie.pl> w zakładce Urząd Marszałkowski>
§prawy do załatwienia> Rolnictwo i ochrona środowiska> Podział wojewodztwa
podkarpackiego na obwody łowieckie.

Termin i sposoby składania uwag:

1, Uwagi do projektu w zmienionym zakresie można składac w terminie od 23
marca 202a r, do 14 kwietnia 2020 r., przy czym za złożone w terminie uznaje
się uwagi, które wpłynęły do Urzędu w tęrminie przeznaczonym na wnoszenie
uwag. Uwagiwniesione po terminie pozostawia się bez rozpatzenia,

2. Uwagi w zakresie do projektu, może wnieśó kazdy właściciel albo użytkownik
wieczysty nieruchomości objętej projektem.

3. Uwagi wnosi się na piśmie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
obwieszczenia.

4. Przyjmowanie uwag do projektu będzie odbywać się w siedzibie Urzędu
Ma rszałkowskiego Województwa Pod karpackiego, al, Łukasza C iep l i ńskiego 4,
35-010 Rzeszów, w Sekretariacie Depańamentu Rolnictwa, Geodezji
iGospodarki Mieniem, lll piętro, pokój Nr319.
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5.

6.

Jako wniesione na piśmie uznaje się rownież uwagi wniesione w postaci
elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o inforrnatyzacji działalności
podmiotow realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 202a r. poz. 346),
opatzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu pzepisow ustawy z dnia 17 lutego 2005 r, o informatyzacji
działalności podmiotow realizujących zadania publiczne; na adres
roln ictwo@pod ka rpackie. pl.
Nieuwzględnione przęz Marszałka Województwa Podkarpackiego uwagi
rozpatruje Sejmik Województwa Podkarpackiego.
Uwagi i wnioski złożane po upływie ww" terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
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Załączniki d o obw ieszcze n ia :

1. Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały §ejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego
w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie,

2. Uchwała Nr 'l2Bl2988l20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
2 mar ca 202a r. w sprawie zm ia ny Uchwały Nr 9212227 l 1 9 Zarządu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
i przekazania do opiniowania oraz uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na olrwody łowieckie
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