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I. Nazwa sprawy:

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O ZAKAZIE WYKONYWANIA POLOWANIA

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Wyspiańskiego 2K
pok. nr 1.20
tel.: 74 865–75–41, 
fax: 74 867–32–32

Czas pracy: 
poniedziałek- piątek: 7:30-15:30

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania: 
 imię nazwisko,
 adres wnioskodawcy, 
 nr działki zgodnie z ewidencją gruntów,
 nazwę obrębu,
 nr arkusza mapy,
 nazwę gminy.

IV. Opłaty:

Brak

V. Termin załatwiania:

Niezwłocznie

VI. Sposób załatwiania:

 Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o
zakazie  wykonywania  polowania  składa  się  przed  starostą.  Starosta  jest
zobowiązany  do  nieodpłatnego  poświadczania  własnoręczności  podpisu
właściciela  albo  użytkownika  wieczystego  nieruchomości  wchodzącej  w  skład
obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia.

 W  przypadku  gdy  starosta  nie  jest  organem  właściwym  do  wydzierżawienia
danego obwodu łowieckiego lub gdy dany obwód łowiecki  został  wyłączony z
wydzierżawiania, starosta zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o złożeniu
oświadczenia  o zakazie wykonywania  polowania lub cofnięciu  oświadczenia  o

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/


zakazie  wykonywania  polowania  odpowiednio  organ  właściwy  do
wydzierżawienia obwodu albo ministra właściwego do spraw środowiska.

 Organ właściwy do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego lub - gdy dany
obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania - minister właściwy do spraw
środowiska są  zobowiązani  do  niezwłocznego zawiadomienia  dzierżawcy albo
zarządcy obwodu łowieckiego o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania
polowania lub cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania.

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Pokój 1.20
ul. Wyspiańskiego 2k
57-300 Kłodzko

VIII. Osoba odpowiedzialna:

 Adam Midura- stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, 

 Rafał Frymus- stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, 

IX. Podstawa prawna:

1. Art. 27b ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie. 

X. Tryb Odwoławczy:

Brak

XI. Informacje dodatkowe:

1. Oświadczenie należy złożyć osobiście.
2. Oświadczenie może złożyć właściciel nieruchomości, bądź użytkownik 

wieczysty.
3. W przypadku współwłasności oświadczenie składają wszyscy współwłaściciele.

Karta obowiązuje od dnia 7.06.2022 r.
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