Klonowa, dn. 19.11.2018 r.
Znak: SK.1431.48.2018
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
88-231 Bytoń

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej w związku z wnioskiem o jej udostępnienie złożonym drogą
elektroniczną (mail z dnia 13.11.2018 r.) udzielam żądanej informacji:
1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel)
daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań
Plany zbiorczych polowań poszczególnych Kół Łowieckich przesyłane są do Urzędu Gminy
w Klonowej w formie papierowej nieedytowalnej. Informujemy zatem, że nie posiadamy
formy edytowalnej tych informacji. Wszelkie niezbędne dane dotyczące daty, godziny
rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań są dostępne w załączonych
plikach (skanach) oraz na stronie BIP.
2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy
Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików
komputerowych (skanów).
W załączeniu przesyłam skany informacji jakie zostały przesłane przez Koła Łowieckie do
tutejszego urzędu dotyczące harmonogramów polowań (3 szt) oraz informacje o zmianach
terminu (2 szt.)
3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki
adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości
terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust.
2 ustawy Prawo łowieckie
Informacje dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań umieszczone są na
stronie
internetowej
Urzędu
Gminy
w
Klonowej
pod
adresem
http://www.bip.ugklonowa.finn.pl/bipkod/19683403
oraz
na
stronie
http://klonowa.eu/aktualnosci/informacje .
4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki
adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b
ust. 1e ustawy Prawo łowieckie
Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym także umieszczane są na podanych wyżej stronach internetowych.

Informację sporządzili: Małgorzata Drapikowska – inspektor ds. ochrony środowiska i Jacek
Lesiak – Sekretarz Gminy Klonowa, tel. 43 8208493.
Z poważaniem:
Dariusz Perdek
Wójt Gminy Klonowa

