
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 	 Nowa Słupia 12.10.2020 r. 
NOWA SŁUPIA 

Znak: RGI. 6140.36.2021 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia 

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

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

pubfcmej wiadomo ści harmonogram polowań  zbiorowych planowanych do przeprowadzenia 

w sezonie łowieckim 202 ł /2022 r. przez: 

1. Koło Łowieckie Łagów ul. Rynek 25, 26-006 Nowa S łupia 

Jednocześnie informuj ę , że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie 

krótszym niż  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 

ewidencyj nej i obrębu. Burmistrz zawiadaniia niezwłocznie dzierżawcę  lub zarządcę  

obwodu łowieckiego o wniesionym przez w łaściciela, posiadacza albo zarządcę  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 Łagów. 7 NO 
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Kolo Łoeckie lagi 	
/ I Rynek 25 	- 	 I 	 / 	Nowa S łLp cI 

26-006 Nowa S łupia 
 

URZĄDI 	 bTo i1\i sezonie 202 1/2022 ą   
na ws 	chboh der źaionych przez Ko ło Łowieckie 

VP Ł NE Ł O 

Dria 	 1 
L.dz. ........ ........... 

Adresat: 

( 

la 	
Prowadzący 	 Organizator 

1 2021-09-04 

2 2021-10-17 

3 2021-10-23 

4 12021-1(-24 

5 12021-10-30 

6: 2021-10-31 

7 2021-11-06 

8: ]11Ó7 

? 2021-11-13 
10 20211114.: 
11 2021-11-20 

12 2021-11-21 
13 2021-11-27 

14 20211128:. 

15 2021-12-04 

16 2021-12-05 

17 2021-12-11 
18 2021-12-12 

19 2021-12-18 

20 2021-12-19 

21 2022-01-01 

2022-01-02::. 
23 2022-01-08 

2022.01-09. 
25 2022-01-15 
I 2022-01-16.. 

27 2022-01-22 
28. .12022-01-23. 
29 2022-01-29 

30 2022-01-30 
31 2022-02-05 
32 2022-02-06  

33 2022-02-13 
34 2022-02-20 

• 	 - 	 Gatunki 	- 	Nr - 	Miejsce polowania 	zwierzyny 	Uwagi 	obwodu 
zbiórka przed 

Raków 	 Kaczka 	mostem po 	127 prawej 
stronie  

. 	Bażant,. 
relemow Hubertowka grzywacz 	$ami 	82 

+HarLr Ż,y 
 

lis  
Bażant, 

Ruda szko ła 	 kaczka,z psami 	106 grzywacz. 
lis  

Piórków, pod lasem,, Dzik, lis, 	z psami 	82 

kaczka, 
Raków tartak 	 grzywacz, zpsami 	127 

Nieskurzów, pod lasem 	 Dzik, lis, 
bazant 	im z psa 	82 

eleniów Hubertówka 	 „ 	Hwskie 

Wola Skolankowska 	 Is 	sanl 	106 

= Plórków, pod lasem 	 Dzik, lis 	z psami 	82 
- NLesknrzow, pod lasem. 	- 	Dzik, lis 	z psamt 	12 
- tYitoslawice, pod Antonim 	 Dzik, lis 	zpsami 	82 
- 	Jszacbow, szko ła 	 Dzik, lis 	zpsawi 	106 
- Ruda, szkoła 	 • 	Dzik, lis 	z psami 	106 

Wólâ kolanko 	ka 	 Dzik,hs.• Zpsaifll 	.1.06 
- Raków tartak 	 z psami 	127kaczka 

Dębno PKS 	 Ę lllS 	Z psami 	127 

= Wronów, pod lasem 	• 	Dzik, lis 	z psami 	82 
Nieskiirzów,.pod lasem Dzik, lii 	z psami 	• 	82 

- Mirogonowice 	 Zaj ąckVig-Wjne*82 

Kraszków, pod lasem 	• 	Dzik, 	naganka, psy 82 zajqc 
Wronów, pod lasem 	 dzik, lis 	z psami 	82 

-. Lipiny, przystanek 	. 	)k., lis 	zpśami 	127; 
- Zbelutka, cmentarz 	 Dzik, lis 	z psami 	106 

Ruda szko1 	 Dzik lis 	zpsaml 	10 
- Wszachów, nad Wendykierem 	Dzik, lis 	z psami 	106 
- 	elewów Hubeitówka 	 Dzik, lis 	z sarni::'82 
- Nieskiirzów. pod lasem 	 Dzik, lis 	z psami 	82 
-. Witóś!awice,pód Antóxiim 	 Dzik, lis 	z psami 	82 
- Ruda, leśniczówka 	 Dzik, lis 	z psami 	106 

Plótriiw, przy szlaku 	 Dżlk, lis 	Z psami 	82 
- Dębno, PKS 	 Bażant, lis zpsaini 	127 
- Rakow tartak 	 .. Bażant, lis i psami 	127 
- Mirogon"owice 	 Bażant, lis z psami 	82 

Laoów. za cmentarzem 	 Bażant, lis zpsaim 	106 
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