
 

 

UCHWAŁA NR XXX/400/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej 

w Leźnicy Wielkiej 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 

2016r., poz. 486) oraz art. 33a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 

2013 r., poz. 856; z 2014 r., poz. 1794, z 2015 r., poz. 266) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie jednostki wojskowej Nr 4395 w miejscowości Leźnica Wielka, gm. Parzę-

czew woj. łódzkie, będącej w Zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, ograniczenie po-

pulacji:  dziki - 75 szt., lisy - 20 szt. 

§ 2. Ograniczenie populacji zwierząt, o których mowa w § 1 obowiązuje w terminie 5 lat od wydania 

uchwały. 

§ 3. Odstrzału należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w 

sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków 

wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 548, z późn. zm.). 

§ 4.  Odstrzału zwierząt dokonają myśliwi wytypowani przez Wojskowe Koło Łowieckie Nr 497 Jenot w 

Leźnicy Wielkiej. 

§ 5.  Odstrzelone zwierzęta zostaną zagospodarowane przez Wojskowe Koło Łowieckie Nr 497 Jenot w 

Leźnicy Wielkiej. Środki finansowe z pozyskanych zwierząt zostaną przekazane do Skarbu Państwa, zgodnie z 

ceną obowiązującą w punkcie skupu zwierzyny łownej w tym rejonie. 

§ 6.  Zobowiązuje się Wojskowe Koło Łowieckie Nr 497 Jenot w Leźnicy Wielkiej do złożenia Zarządowi 

Województwa Łódzkiego informacji dotyczącej terminu oraz ilości odstrzelonych zwierząt w trakcie realizacji 

uchwały w terminie do 15 kwietnia. 

§ 7.  Zobowiązuje się zarządcę terenu do ciągłego monitorowania stanu ogrodzenia terenu jednostki woj-

skowej. 

§ 8.  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 5723



§ 9.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Sejmiku 

 

 

Marek Mazur 
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