
UCHWAŁA NR XXXVlll/510/2018 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie uwzględnienia skargi Joanny Czajkowskiej 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. 1. Sejmik Województwa Lubelskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 stycznia 2018 r.

Joanny Czajkowskiej 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 obwodów łowieckich nr 180 i 197 w części obejmującej 

nieruchomości stanowiące własność Joanny Czajkowskiej położone w miejscowości Łubki i 

Łubki Szlachta, składające się z działki ewidencyjnej nr 498 wpisanej do księgi wieczystej    

KW LU10/00066027/9 oraz działek ewidencyjnych nr 461/2,619, 622, 623, 624 i 798 

wpisanych do księgi wieczystej nr KW LU10/00036795/4. 

2. Sejmik Województwa Lubelskiego jednocześnie stwierdza, że 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., a tym samym zaskarżona 

uchwała nie spełnia standardów konstytucyjnych i zasadne jest stwierdzenie jej nieważności, 

zgodnie z wnioskiem Skarżącej. 

§ 2. Sejmik Województwa Lubelskiego upoważnia radcę prawnego - Panią Małgorzatę

Wrzołek do sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na skargę oraz do reprezentowania 

Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie w postępowaniu przez Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Lublinie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 

podjęcia uchwały. 




