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Na podstawie:

art.7, ań, 35, ań. 36, aft, 64, § 2, ań. 77, arL. 123,261 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U, z2O2O r., poz.256)

art,26 ust.2 iart.50 ust. 1 pkt 1b ustawy zdnia13pażdziernika 1995 r. - Prawo

łowieckie (Dz, U. z202O r. poz.67 zpoź. zm,),

rozpatrując wniosek z dnia 9 marca 2020 r., złożony przez Rodzinny Ogród

Działkowy ,,Kalina" w Lublinie z siedzibą pzy ul, Zawilcowa 2, Lb 25 skr, Pocń. 24,

20-204 Lublin, o oszacowanie szkód łowieckich

postanawiam:

l. Wezwać Stronę do uzupełnienia zgłoszenia o:

l. kopie wypisów z Ęestru ewidencyinego gruntów dIa działek o numerach

ewidencyjnych:

- 51t4, 4at4, 41 lz(obręb 47, arkusz 7),

- 2513,9/1 (obręb 47, arkusz 8),

- 2'lt12(obręb 47, arkusz g),

- 5 (obręb 14, arkusz 6).

Poinfomować Wnioskodawcę, że uzupełnienia należy dokonać w terminie 10 dni
od daty doręczenia niniejszego postanowienia, w przeciwnym razie sprawa
pozostanię be? rozooznania.

Sprawa zostanie załatwiona w najbliższym możliwym terminie.

uzasadnienie:

W trakcie analizowania pzedmiotowego wniosku tutejszy organ uznał, ze konieczne
jest jego uzupełnienie popzez dosłanie kopi Ęestru ewidencyjnego gruntów dla działek

o numerach ewidencyjnych: 51/4, 4Ol4, 4112, 25t3, gl1,21112, 5.

ll.

!ll.



ponadto zgodnie ań. 46 ustawy Prawo łowieckie odszkodowanie za szkody

wyządzone przezdziki, sarny jelenie, daniele i łosie wyfraca się tylko za szkody Powstałe

w uprawach i frodach rolnych.

Mając powyższe na uwadze proszę o uzupełnieniu pzedmiotowego wniosku

o wymagane informacje określone w pkt l niniejszego postanowienia.

ze v,rzględu na skomplikowany charakter sprawy w niniejszym postępowaniu

wystąpiły przesłanki przewidziane w ań. 36 § t k.p.a. obligujące Marszałka Województwa

Lubelskiego do poinformowania Strony o zaistniałym stanie rzeęy oraz wskazania nowego

terminu załatwienia sprawy.

Zgodnie z art.64 § 2 ustawy kodeks postepowania administracyjnego, jeźeli podanie

nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach, należy wezwaĆ wnoszącego do

usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że

n ieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

O tym stanie żeczy postanowiono jak na wstępie.

Na powyższe postanowienie nie przysfuguje zażalenie.

Jednocześnie mając na uwacize zaisiriiałą sytuację epiciemiologiczną zwracam się

z prośbą o wyrozumiałośó oraz informuję, ze szacowanie zgłoszonej pżez Państwa szkody

odbędzie się w najbliższym możliwym terminie.
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Otzvmuie:

1. Rodzinny Ogród Działkowy,,Kalina' w Lublinie
ul. Zawilcowa 2,
Lb25skr. Poczt.2Ą,
20-204 Lublin

2. ala.

postanowienie
z dnia 6 kwietnia 2O20 r., znak: RR-IX.7135,50.2020.KON
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