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Koszęcin, dn. 22 listopada 2021 r.
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm. – dalej jako „p.ł.”),
Wójt Gminy Koszęcin informuje o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych,
organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –
Nadleśnictwo Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin – zarządcę obwodu
łowieckiego nr 71.
Planowana
godzina
L.p.

Data polowania

rozpoczęcia oraz

Rejon polowania

zakończenia
polowania
Teren Leśnictw: Cieszowa,
Koszęcin, Piłka, Strzebiń, Brusiek,
1.

04 grudnia 2021 r.

7.00 – 17.00

Piasek, Kalety, Dyrdy, Zielona
(w granicach obwodu łowieckiego
nr 71)

Organizacja przedmiotowych polowań uzależniona jest od obowiązujących w ich
terminie zasad postępowania i ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną.
Zgodnie z brzmieniem art. 42ab ust. 3-5 p.ł.: Właściciel, posiadacz lub zarządca
gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania
organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z art. 42ab ust. 2. W sprzeciwie
właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez
podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru
działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia
niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez

www.koszecin.pl

⬧

www.facebook.com/gminakoszecin

właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego
polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego
uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu
lub życiu ludzi.
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Otrzymują:
1. Strona internetowa Urzędu Gminy Koszęcin;
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koszęcin – zakładka Środowisko
Naturalne;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin;
4. A.a.
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