
WOJT GMINY
F'.AŁKo w
powiat konecki

woj' świętokrzyskie
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Fałków. dn. 16.09.2019 r.

OBWIESZCZENIE,

Wojta Gminy Fałków

w sprawie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 315 - Koło Łowieckie

,,LEŚNIK'' w Przedborzu.

Na podstawie art' 4fab ust.2 ustawy z dnia 13 puidziernika 1995 r. - Prawo łowickie

(Dz. U. z fOI8 r. poz. 2033 zę zm.) Wojt Gminy Fałkow podaje do publicznej wiadomości

terminarz polowań zbiorowych - Sezon 201912020 planowanych do przeprowadzenia

prZęZKoło Łowieckie Nr 47,.LESNIK.. w Przedborzu.

Zatqcznlk . TERMINARZ PoLoWAŃ ZBIoROWYCH - SEZON f019l20f0

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym ntŻ 3 dni przed

planowanym terminem rozpoczęcia polowanta zbiorowego, moŻe zgłosić sprzeciw wraz

z uzasadnieniem do Wójta Gminy Fałkow. Sprzeciw moze dotyczyc polowania

organizowanego w terminie wskazanym powyzej. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub

zarz4dca gruntu powinien wskazać nieruchomość ptzez podanie dokładnego adresu,

a Wplzypadku gdyby takiego adręsu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu'

Podąno do pu,blicznej wi,adomości poprzez zamieszczenie na..

- BIP Urzędu Gminy w Fąłkowie,
. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fąłkowie
- w Sołectwach: Czermno, Czermno - Kolonia, olszamowice, Budy, Stan,isłąwów
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Zdtqcznik nr 1

do obwieszczenio Wójta Gminy Fałków
z dnia 16.09.201.9 r. , zn.: O5r.6151.10.2019

KoŁo ŁoW|EcK|E NR 47 ,,LEśNIK" W PRZEDBoRZU

Terminarz poIowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 315 - sezon 20L9/2020

Godzina rozpoczęcia po|owania: 8:00 Godzina Zakończenia po|owania: 16:00

Lp. Data obszar, na którYm planowane jest wykonywanie poIowania (granica opisowa)
1 L2.10.2019 od miejscowości Czermno na wschód, wzdtuż |inii wysokiego napięcia do torów CMK. DaIej na

południe, wzd,lużtorów do rzeki czarna w sqsiedztwie miejscowości Zaostrów, Następnie na

wschód, wzdtuż rzeki Czarna do granicy województw. DaIej na pótnoc, wzdłuŻ granicy

województw do miejscowości Piskorzeniec a następnie na zachód do skrzyżowania dróg w

sqsiedztwie miejscowości Wojciechów i Borowa. od skrzyżowania na północ, prze Piku|e do

mieiscowości Czermno'
2 27.10.2019 od skrzyżowania dróg Przedborz - Ruda PiIczycka i Czermno - Góry Mokre, w sqsiedztwie

miejscowości Wojciechów i Borowa, na wschód do granicy województw (łódzkiego i

świętokrzyskiego), daIej na potudnie wzdtuż granicy województw do rzeki Czarna' Następnie

wzdłuż rzeki Czarna do torów ko|ejowych CMK. Da|ej wzdtuż torów, na potudnie do przejazdu

ko|ejowego w okoIicach miejscowości oIeszno' od wiaduktu na północ wzdtuż drogi pub|łcznej

przez miejscowości :Że|eźnica, Kajetanów i Góry Mokre do skrzyżowania w sqsiedztwie wsi

Woiciechów i Borowa.

J 09.1 1.2019 W granicach administracyjnych Ieśnictw Piskorzeniec i Ruda Pi|czycka

4 f4.lt.f019 od miejscowości Przedbórz, na potudniowy Wschód, drogq pubIicznqprzez Jabtonnq, Brzostek,

Gaj do miejscowości Józefów. Następnie, od miejscowości Józefów na zachód, drogq pub|icznq

do miejscowości Dobromierz i daIej przez Mrowinę i Piaski do miejscowości Krzętów. od
Krzętowa w kierunku północnym, wzdtuż rzeki PiIicy do miejscowości Przedbórz.

5 0t.tf .20L9 od miejscowości Czermno na wschód, wzdłuż |inii wysokiego napięcia do torów CMK' DaIej na

poiudnie, wzdłuż torów do rzeki czarna w sqsiedztwie miejscowości Zaostrów. Następnie na

wschód, wzdtuż rzeki Czarna do granicy województw. Da|ej na północ, wzdłui granicy

województw do miejscowości Piskorzeniec a następnie na zachód do skrzyżowania dróg w

sqsiedztwie miejscowości Wojciechów i Borowa. od skrzyżowania na pótnoc, prze Piku|e do

mieiscowoŚci Czermno.

6 L5.r2.2079 od miejscowości Przedbórz na wschód wzdłuż drogi pub|icznej do miejscowości Wojciechów.

Następnie od miejscowości Borowa na potudnie, wzdtuż drogi pub|icznej do miejscowości Góry

Mokre. Z miejscowości Góry Mokre na zachód do miejscowości Józefów i dalej na pótnoc, przez

gaj, Brzostek i jabłonnq do miejscowości Przedbórz.
7 28.12.2019 W granicach administracvlnych obwodu nr 315

8 29.1,2.20t9 od miejscowości Przedbórz, na potudniowy wschód, drogq pubIicznqprzez Jabłonnq, Brzostek,

Gaj do miejscowości Józefów. Następnie, od miejscowości lózefów na zachód, drogq pub|icznq

do miejscowości Dobromierz i da|ej przez Mrowinę i Piaski do miejscowości Krzętów. od
Krzętowa w kierunku pótnocnym, wzdtuż rzeki PiIicy do miejscowości Przedbórz.

9 12.0L.2020 od skrzyżowania dróg Przedbórz _ Ruda Pi|czycka i Czermno - Góry Mokre, w sqsiedztwie

miejscowości Wojciechów i Borowa, na Wschód do granicy województw (tódzkiego i

świętokrzyskiego), dalej na południe wzdłuż granicy województw do rzeki Czarna. Następnie

wzdtuŻ rzeki Czarna do torów kolejowych CMK. Dalej wzdtuż torów, na potudnie do przejazdu

kolejowego w okoIicach miejscowości o|eszno. od wiaduktu na północwzdtuż drogi pub|icznej

przez miejscowości :Że|eźnica, Kajetanów iGóry Mokre do skrzyżowania w sqsiedztwie wsi

Woiciechów i Borowa.

10 2s 01..2020 W granicach administracyjnych obwodu nr 315
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