
UCHWAŁA NR 9/11  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

z dnia 31 stycznia 2011 r.  

 

w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin 

uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień 
odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011 roku 

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ), w związku z art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm. ) - uchwala

się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się  terminy zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin
uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień
odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011 r. 2. Wykaz terminów,
o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.  

Wiceprzewodnicząca 

Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego  

 

Bożenna Pacholczak 

 

a) 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr
126, poz. 875 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 

b) 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr
175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201,
poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 223, poz. 1777. 
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