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Starosta Rawicki
ul. Rynek 17

  63-900 Rawicz

COFNIĘCIE OŚWIADCZENIA O ZAKAZNIE 
WYKONYWANIA POLOWANIA

Działając  na  podstawie  art.  27b  ust.  3  ustawy  z  dnia  13  października  1995  r.

Prawo  łowieckie  cofam  oświadczenie  złożone  przed  Starostą  Rawickim

dnia  …............................................................................  o  zakazie  wykonywania  polowania

na  nieruchomości  składającej  się  z  działki/działek*  o  numerze/numerach

ewidencyjnym/ewidencyjnych*….........................................................................................................

znajdującej  się  w miejscowości  ….....................................................................................................,

gmina ..............................................................................., wchodzącej w skład obwodu łowieckiego,

dla której Sąd Rejonowy w ….................................................................... prowadzi księgę wieczystą

o  numerze  ...............................................................................,  której  to  nieruchomości  jestem

właścicielem/użytkownikiem wieczystym*

….........................................................
                                                                                        (czytelny podpis)

__________________________

Poświadczam własnoręczność podpisu właściciela/użytkownika wieczystego* 

ww. nieruchomości złożonego w mojej obecności

                         …...................................               …...................................
                                               (data)                                                       (podpis)

* niepotrzebne skreślić



POUCZENIE:
1. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania
na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku
gospodarczego  (tj.  okresu  od  dnia  1  kwietnia  do  dnia  31  marca  roku  następnego),  w  którym  zostało  złożone
oświadczenie o zakazie wykonywania polowania. 
2.  Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania
jest skuteczne:
1)  od  dnia  następującego  po  dniu  jego  złożenia  -  w  przypadku  gdy  starosta  jest  organem  właściwym
do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
2) od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego
- w przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
3) od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku obwodu
łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.
3. Odszkodowanie nie przysługuje za szkody wyrządzone w uprawach i  płodach rolnych przez dziki,  łosie,  jelenie,
daniele i sarny i przy wykonywaniu polowania powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel
albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania - do dnia następującego po dniu: 
a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo 
b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska
lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo 
c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia
obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska. 
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