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Fałków, dn. 30.I0.f020 r,

OBWIESZCZENIE

Wojta Gminy Fałków

Na podstawie ar1. 42ab ust. 2 ustawy z dnta 13 paŹdziernika 1995 r. - Prawo łowieckie

(tj. Dz.U. z2O2O r.,poz.1683 ze zm.) Wojt Gminy Fałków podaje do publicznej wiadomości

Tęrminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 3,,BUKOWIE'' w obwodzie łowieckim

nr 2I i 35 - sezon 20f0lf0f1'.

Właściciel, posiadacz |ub zarz4dca gruntu, w terminie nie krótszym niz 3 dni przecl

planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowęgo, moŻe zgł.osić sprzeciw wraz

z uzasadnieniem do Wójta Gminy Fałkow.

. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazaó

nieruchomośc ptzez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu

nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
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Podano do publi,cznej wiadomości poprzez ząmieszczenie na,.

. BIP rJrzędu Gminy w Fałkowi,e,

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gmiął w Fałkowie
. w sołectyyach: Bucły, Czern,mo - Kolonia, olsząmcłwice, Falkóyl, Skórnice, Studzieniec, Stlków, [Ą/olą Szkucka,

Zbóino

Data Godziny rozpoczęcia
i zakończenia polowania

obwód obszar, na którym planowane jest

wykonywanie polowania (granica opisowa)

8 XI2020 r. 9.00 - 16.00 35 polowanie Hubeńowskie, leśnictwo Ruda
Pilczycka, okolice wsi Ruda Pilczycka,
Pilczvca. olszówka. Radwanów

ff XIf0f0 r. 9.00 - 16.00 21 polowanie leśne w okolicach wsi Szkucin,
Hucisko

6 XII 2020 r 9.00 - 15.00 35 po1owanie leśne w okolicy wsi Budzisław,
Zabrody, Skape

13 XII 2020 r 9.00 - 15.00 f1 polowanie leśne na terenie leśnictwa
Szkucin

21 XI f020 r. 9.00 - 1 5.00 35 polorvanie Wigilijne leśnictwo Rtlda
Pilczycka, oko1icę wsi Ruda Pilczycka,
Pilczvca. olszówka. Radwanów

10 I 2021 r. 9.00 - 15.00 35 polowanie leśne w okolicy wsi Słupia,
Bukowie' Pilczyca, Rytlów


