
UCHWAŁA NR I /2018 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 2018 r. 

w sprawie uwzględnienia skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego 
w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 

1370 i 2451) Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Sejmik Województwa Lubelskiego po rozpatrzeniu skargi Edyty i Marcina Lizutów 

wniesionej w dniu 6 marca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na 

uchwałę Nr Vl/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego poz. 1566) uwzględnia skargę w całości i stwierdza nieważność zaskarżonej 

uchwały w zakresie obwodu łowieckiego nr 85 w części obejmującej nieruchomości stanowiące 

własność Edyty i Marcina Lizutów położone w miejscowościach Białobrzegi i Kock, składające 

się z działek ewidencyjnych nr 284 i 483 wpisane do księgi wieczystej LU 1 A/00089836/6. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym ustanowienie pełnomocnika procesowego do 

reprezentowania Sejmiku Województwa Lubelskiego przed sądem administracyjnym w 

postępowaniu w sprawie ze skargi, o której mowa w § 1, powierza się Zarządowi 

Województwa Lubelskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i 

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie uwzględnienia skargi 

Edyty i Marcina Lizutów na uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie 

podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie 

Edyta i Marcin Lizut złożyli w dniu 6 marca 2018 r. (data wpływu skargi do UMWL w 

Lublinie) za pośrednictwem Sejmiku Województwa Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie skargę na uchwałę Nr Vl/88/2015 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie podziału województwa lubelskiego na 

obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1566) w zakresie obwodu łowieckiego nr 85 

w części obejmującej nieruchomości stanowiące własność Edyty i Marcina Lizutów 

położonych w miejscowościach Białobrzegi i Kock, składających się z działek ewidencyjnych 

nr 284 i 483 wpisanych do księgi wieczystej LU1A/00089836/6, domagając się stwierdzenia 

nieważności uchwały w tej części. 

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451) organ, którego działanie, 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie 

swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej 

otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla 

zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza 

jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały 

miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. 

Zaskarżona uchwała została podjęta na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.), który 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt P 19/13, (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 951) został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 

31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i utracił moc z dniem 22 stycznia 2016 r. 

Tym samym zaskarżona uchwała nie spełnia standardów konstytucyjnych. 

W związku z powyższym, respektując powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

zasadne i konieczne jest uwzględnienie skargi w całości i stwierdzenie nieważności uchwały 

Sejmiku zgodnie z wnioskiem Skarżących. 


