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OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Fałkow

Na podstawie art. 42ab ust,2 ustawy z dnia 13 paidziernika 1995 r. * Prawo łowieckię (tj. Dz.U.

- z 2020 T., poz, 7683 ze zm.) Wójt Gminy Fałków podaje do publicznej wiadomości Terminarz polowań

zbiorowych Koła Łowieckiego nr 47,,Leśnik'' w obwodzie łowieckim nr 315 - Sezon 20f012021.

Lp Data
obszar, na którvm p|anowane iest wykonywanie po|owania (granica opisowa)

I 07.1,1,.2020 od miejscowości Przedbórz, na południowy wschÓd, drogq pub|icznq przez Jabłonnq, Brzostek, Gaj do mlejscowości
Józefów. Następnie, od miejscowości Józefów na zachód, drogq pubIicznq do miejscowości Dobromierz i dalej przez

Mrowinę i Piask] do mlejscowości Krzętów. od Krzętowa w kierunku pótnocnym, wzdłuż rzeki PiIicy do miejscowości
Przed bÓrz.

2 29.Lr.2020 od miejscowości Przedbórz na wschód wzdtuż drogi pubIicznej do miejscowości Wojciechów. Następnie od

miejscowości Borowa na południe, wzdtuż drogi publicznej do miejscowości Góry Mokre. Z miejscowości Góry Mokre

na zachód do mieiscowości Józefów ida|ei na północ, przez Gaj, Brzostek lJabtonnq do miejscowości Przedbórz.

3 6.r2.2020 od miejscowości Czermno na wschód, wzdtuż |inii wysokiego napięcia do torów CMK. Da|ej na potudnie, wzdłuz

torów do rzeki Czarna w sqsiedztwie miejscowości ZaostróW. Następnie na wschód, wzdtuż rzeki Czarna do granicy

województw. Da|ej na pótnoc, wzdłuż granicy województw do miejscowości Piskorzeniec a następnle na zachód do

skrzyżowania dróg w sqsiedztwie miejscowości Wojciechów i Borowa. Od skrzyżowania na północ, prze Piku|e do

mieiscowości Czermno.
4 20.r2.2020 od skrzyżowania dróg Przedbórz - Ruda Pilczycka i Czermno - Góry Mokre, w sqsiedztwie miejscowości WojciechÓw

i Borowa, na wschód do granicy województw (łódzkiego i świętokrzyskiego), dalej na południe wzdłuż granicy
województw do rzeki Czarna, Następnie wzdtuż rzeki Czarna do torów koIejowych CMK. Da|ej wzdłuż torów' na

południe do przejazdu koIejowego w okoIicach miejscowości o|eszno. od wiaduktu na północ wzdłuż drogi
pubIicznej przez miejscowości : Ze|eŹnica, Kajetanów i Góry Mokre do skrzyżowania w sqsiedztwie wsi Wojciechów i

Borowa.
5 27.12.2020 od miejscowości Czermno na wschód, wzdłuż linii wysokiego napięcla do tcrów CMK. Da|ej na południe, wzdłuż

torów do rzeki Czarna w sqsiedztwie miejscowości Zaostrów. Następnie na wschód, vizdłuż rzeki Czarna do granicy
województw. Da|ej na północ, wzdłuz granicy województw do miejscowości Piskorzeniec a następnie na zachód do

skrzyżowania drógwsqsiedztwie miejscowości Wojciechów iBorowa. od skrzyżowania na północ, prze PikuIe do

miejscowości Czermno,
oraz
od skrzyżowania dróg Przedbórz - Ruda PiIczycka i Czermno - Góry Mokre, w sqsiedztwie miejscowości WojciechÓw
i Borowa, na wschód do granicy województw (tódzkiego i świętokrzyskiego), da|ej na południe wzdłuż granicy
województw do rzeki Czarna. Następnie wzdtuż rzeki Czarna do torów kolejowych CMK. DaIej wzdłuz torów, na
potudnie do przejazdu koIejowego w okoIicach miejscowości o|eszno. od wiaduktu na północ wzdłuż drogi
publicznej przez miejscowości : Ze|eźnica, Kajetanów iGóry Mokre do skrzyżowania W sQsiedztwie wsi Wojciechów i

Borowa.
5 03.0 L,2021 od miejscowości Przedbórz, na potudniowy wschód, drogq pubIicznq przez Jabtonna, Brzostek, Gaj do miejscowości

Jozefow, Następnie, od mlejscowości Józefów na zachód, drogq publicznq do miejscowości Dohromierz idaIej przez'

Mrowinę i Piaski do miejscowości KrzętÓw. od Krzętowa w kierunku pótnocnym, wzdtuż rzeki PiIicy do miejscowości

Przedbórz.
6 L7.0L,2021 od miejscowości Przedbórz na wschód wzdłuż drogi publicznej do miejscolvości Wojciechów' Następnie od

miejscowości Borowa na potudnie, wzdłuż drogi pubIicznej do miejscowości Góry Mokre. Z mie|scowoścl Góry lvlokre

na zachód do mleiscowości JózefÓw i dalei na północ, przezGaj, Brzostek i.labłonnq do miejscowości PrzedbÓrz.

7 30.01.2021 od skrzyżowania dróg Przedbórz _ Ruda Pi|czycka i Czermno - Góry Mokre, w sqsiedztwie miejscowości Wojciechów
i Borowa, na wschód do granicy województw (tódzkiego iświętokrzyskiego), daIej na pÓ,łudnie wzdłuż granicy
województw do rzeki Czarna' Następnie wzdłuż rzeki Czarna do torów kolejowych CMK. Da|ej wzdłuż torów, na

potudnie do przejazdu ko|ejowego w okoIicach miejscowości o|eszno. od wiaduktu na pótnoc wzdłuż drogi
pubIicznej przez miejscowości : Ze|eźnica, Kajetanów i Góry Mokre do skrzyżowania w sqsiedztwie wsi WojciechÓw i

Borowa.

God'zina rozpoczęcia poIowania: 8:00

Właścicięl, posiadacz lub zarządca gruntu, w

ternrinenr rcZpoczęcla polowania zbiorowego' moze

Gminv Fałków.

Fałków, dn. 16.1'0,2020 r,

Godz|na zakończenia poIowania: ]"6:00

terminie nie krótszym niz 3 dni przeci planowanyn.l

zgłosić Sprzeciw wtaz,Z uzasadnieniem clo Wóita



W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomclśc przez

podanie dokładnego adresu, a W plzypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru' działki ewidencyjnej

i obrębu.
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. BIP Urzędu Gniny w F.ałkowie,
- tabliq; ogłoszeń Urzędu Gniny w Fąłkoluie
- v, sołectvtuch: Budy, Czermno, Czermno - Koltlnią, olszamoluice, Smyków, Stani,słąwów,
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