
vv{f "lT'SMIN:/
{r.ll ł:, Ko "w
?uw'a, koneclr.i

'rvcij. tw i qi.,,Y<.Y 7'1 3V.i r

oKR.615 r.5.2021

Fałków, dn, f2.|0.2021t.

OBWIESZCZENIE
woJTA GMINY FAŁKoW

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 paŹdziemika |995 r. - Prawo łowieckie

(tj. Dz.U. z 2020 r,, poz, 1683 ze zm.) Wójt Gminy Fałków podaje do publicznej wiadomości kalendarz

polowań zbiorowych - sezon łowiecki 202Il2O22 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie

Nr 47 ".LESNIK" w Przedborzu.
DATA MIEJSCE POLOWANIA

06.11.2021 fu9 . . 
Góry Mokre, w sąsiedztwie miejscowości

Wojciecirów i Borowi, na wschód do granicy województw (łódzkiego i świętokrzyskiego), dalej na potudnie

*,ótuzgranicy województw do rzeki Czama'Następnie wzdłuf rzeki.Czama do torów kolejowych CMK. Dalej

wzdfuiórow, na południe do przejazdu kolejowegJw okolicach miejscowości oleszno. od wiaduktu na póŁroc

wzdtuŻdrogi publiczn ej przez-ie5cowosci: Że|eźnica, Kajetanów i Góry Mokre do skrzyżowania w sąsiedztwie

wsi Woiciechów i Borowa
21.r1.2021 publicznejdomiejscowościWojciechów.Następnie

od miejscowoŚci Borowa na południe, wzdŁuŻ drogi publicznej do miejscowości Góry Mokre. Z miejscowości

Góry Mokre na zachód do miejscowoŚci Józefów i dalej na północ, przez Gaj, Brzostek i Jabłonnq

do miejscowości Przedbórz

05.12.202r schód,drogąpublicznąprzezJabłonną,Brzostek,Gaj
do miejscowości Józefow. Następnie, od miejscowości Józefów na zachód, drogą publicm4 do miejscowości

Dobromierz i da|ejprzez Mrowinę i Piaski do miejscowości Krzętów. od Krzętowa w kierunku póŁrocnym,

w zdłużz rzeki Pilicy do miej scowości Przedbórz

t9.12.2021 ckaiCzermno_GóryMokre,wsąsiedztwiemiejscowoŚci
Wojciechów i Borowa, na wschód do granicy województw (łódzkiego i świętokrzyskiego), dalej na południe

wzdtufgranicy województw do rzeki Czama, Następnie wzdtuf rzeki Czarna do torów kolejowych CMK. Dalej

wzdłuż'torów, na południe do przejazdu kolejowego w okolicach miejscowości oleszno. od wiaduktu na pótnoc

wzdŁuŻdrogi publicznej przezmiejscowoŚci: Że|eźnica, Kajetanów i Góry Mokre do skrryżowania w sąsiedztwie

wsi Wojciechów i Borowa.

26.12.2021 wywschód,drogąpublic7]ąprzezJabłonną,Brzostek,Gaj
do miejscowoŚci Józefów' Następnie, od miejscowości Józefów na zachód, drogą publicmą do miejscoŃoŚci

Dobromierz i da|ej przez Mrowinę i Piaski do miejscowoŚci lłzętów. od Krzętowa w kierunku póŁndcnym,

w zdłui rzeki Pilicy do miej scowoŚci Przedbórz.
oraz
od miejscowości Przedbórz na wschód wzdłuz drogi publicznej do miejscowości Wojciechów. Następnie

od miejścowości Borowa na południe, wzdłuŻ drogi publicznej do miejscowoŚci Góry M9kre. Z miejscowości

Góry Mokre na zachÓd do miejscowoŚci Józefów i dalej na północ, przez Gaj, Brzostek i Jabłonną

do miejscowości Przedbórz.
oraz
od skrzyżowania dróg Przędbórz - Ruda Pilczycka i Czermno _ Góry Mokre, w sąsiedfwie miejscowości

Wojcieclów i Borowł na wschód do granicy wojewódŹw (łódzkiego i świętokrzyskiego), dalej na południe

*,ótozgranicy województw do rzeki Czarna. Następnie wzdłuŻrzeki Czarna do torów kolejowych CMK. Dalej

wzdhlit-orow, na p-ona''i. do przejazdu kolejowego w okolięach miejscowości oleszno. od wiaduktu na póhroc

wzdŁufdrogi publiczn ej przezmiejscowośc i: Że|eźnica, Kajetanów i Góry Molae do skrzyżowania w sąsiedztwie

wsi Woiciechów i Borowa.
02.01.2022 @ńapołudniowywschód,drogąpublicmąprzęzJabłonną'Brzostek,Gajdo

miejscówości Józefów. Następnie, od miejscowości Józefów na zachód, drogą publiczną do miejscowości

Dobromierz i da|e1 przezMrowinę i Piaski do miejscowości Krzętów. od Krzętowa w kierunku półnonym,
w zdłuż' rzeki Pilicy do miej scowości Przedbórz'
oraz
od miejscowości Przedbórz na wschód wzdłuż, drogi publicznej do miejscowoŚci Wojciechów. Następnie od

miejscowoŚci Borowa na pofudnie, wzdtuz drogi publiczrej do miejscowości Góry Moke' Z miejscowoŚci Góry

Mokre na zachód do miejscowości Józefów i dalej na północ, przezGaj, Brzostek i Jabłonną do miejscowości

Przedbórz.



16.01.2022 od miejscowości Przedbórz, na pofudniowy wschód, drogą publicauą przez Jabłonną, Brzostek, Gaj do

miejscowoŚci Józefów. Następnie, od miejscowoŚci Józefów na zachód, drogą publiczną do miejscowości

Dobromierz i da\ej przez Mrowinę i Piaski do miejscowości lkzętów' od Krzętowa w kieruŃu północnym,

wzdłuż' rzeki Pilicy do miejscowości Przedbórz.

30.0t.2022 od miejscowości Czermno na wschód, wzdłuf linii wysokiego napięcia do torów CMK. Dalej na południe'

wzdłuftorów do rzeki Czama w sąsiedztwie miejscowości Zaostrów. Następnie na wschód' wzdłuiLrzęki Czama

do granicy województw. Dalej na północ, wzdtużl granicy województw do miejscowości Piskorzeniec a następnie

na zachód do skrzyżowania dróg w sąsiedztwie miejscowoŚci Wojciechów i Borowa. od skrzyżowania na

póhroc, prze Pikule do miejscowości Czermno.

Niniejsze polowania będą odbywały się w godz. 8.00 - 16.00.

Właściciel, posiadacz |ub zarządca gnrntu' w terminię nie krótszym niż 3 dni ptzed planowanym

tęrminem rozpoczęcia polowania zbiorowego' może zgłosió sprzeciw v,łraz z uzasadnieniem do Wójta

Gminy Fałków.

W sprzeciwie właściciel, posiadacz |ub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podarrie

dokładnego adresu, w przypadku gdyby takiego adresu nie było _ numer ewidencyjny działki i numer

obrębu

Podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:

- BIP Urzędu Gminy w Fąłkowie,
- tablicy ogłÓszeń Urzędu Gminy w Fałkowie,
- w sołectłvach: Czermno, Czermno-Kolonia, olsząmowice, Budy, Stanisłqwów, Smyków
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