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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia 

Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 pa ździernika 1995 r. - Prawo 

Łowieckie (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1683) Burmistrz Miasta I Gminy Nowa S łupia podaje do 

publicznej wiadomo ści harmonogram polowań  zbiorowych planowanych do przeprowadzenia 

w sezonie łowieckim 2021/2022 r. przez: 

1. Kolo Łowieckie Kniaź  Warszawa 

Jednocze śnie informuj ę , że właściciel, posiadacz lub zarz ądca gruntu, w terminie nie 

krótszym ni.-5,3 dni przed planowanym terminem rozpocz ęcia polowania zbiorowego, 

może zgłosić  sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie w łaściciel, 

posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskaza ć  nieruchomo ść  przez podanie 

dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie by ło - numeru działki 

ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezw łocznie dzierżawcę  lub zarządcę  

obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarz ądcę  gruntu 

sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazuj ąc mu ten sprzeciw 

wraz z uzasadnieniem. Dzier żawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy 

organizacji polowania zbiorowego uwzgl ędnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania 

będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu 

łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpocz ęcia polowania 

zbiorowego oznakować  obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi. 

Załączniki nr 1 - Terminarz polowa ń  zbiorowych na sezon 2021/2022 Ko ła 

Łowieckiego KNIAŹ  WARSZAWA 
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Plan polowań  zbiorowych Kola Łowieckiego Kniaź  Warszawa 
w sezonie lowieckim 2021/22 

w obwodzie nr: 83 

Zwierzyna do odstrza łu: Sarny: kozy, ko ź lęta. 
Dziki, borsuki, lisy. kuny, tchórze. 

Data polowania Miejsce, gódzina zbiórki i 
zakonezenia po1oania 

31 Paprocice 
1 października Godz. 8.00 - 15.00 

14 Paprocice 
2 listopada Godz. 8.00— 15.00 

19 Paprocice 
3 grudnia Godz. 8.00 - 15.00 

16 Paprocice 
4 stycznia Godz. 8.00— 15.00 

Prówadźąc pyi je 

Odpowiedzialnymi za organizacj ę  polowań  są  wyznaczeni prowadzący. 

- Uczestnictwo w polowaniu zbiorowym nale ży zgłaszać  prowadzącemu polowanie co 
najmniej na 3 dni przed jego rozpocz ęciem. Prowadzący polowanie odpowiada za przygotowanie 
podwody, oraz zapewnienie naganki. Koszty naganki ka żdorazowo pokrywaj ą  uczestnicy polowania. 
Zaproszenie gościa na polowanie należy uzgodnić  z Zarządem  Koła. Każdy uczestnik polowania 
zobowiązany jest do posiadania przy sobie pozwolenia na bro ń , legitymacji PZL oraz za świadczenia 
o przystrzelaniu broni. 
Ponadto w związku z COyID-19 przypominamy o obowi ązku stosowania się  do obostrzeń  i 
konkretnych zalece ń  z tym zwi ązanych. 
W przypadku pozyskania dzików nale ży przestrzegać  zasad bioasekuracji. 
Z przyczyn atmosferycznych lub zwi ązanych zpandemią  plan polowań  może ulec zmianie. 


