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OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Fałkow

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnta 13 puŹdziernika 1995 r. _ Prawo łowickię

(Dz. U. z 2018 r' poz. f033 zę zm') Wójt Gminy Fałków podaje do publicznej wiadomoŚci

terminarz polowań zbiorowych sezon 201912020 planowanych do przeprowadzęnia

przęZ Koło Łowięckie Nr 3 ,'BUKOWIE'' w Końskich.

Załqcznik - TERMINARZ PoLoWAŃ ZBIOROWYCH - SEZON fo18l2019

Właściciel, posiadacz lub zarz4dca gruntu, w terminie nie krótszym niŻ 3 dni przed

planowanym terminem rozpoczęcia polowanla zbiorowego' moŻe zgł.osić sprzeciw wtaz

z uzasadnienięm do Wójta Gminy Fałków' Sprzeciw moŻę doĘczyć polowania

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

zarządca gruntu powinien wskazac nieruchomość ptzez podanie dokładnego adresu'

aw przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
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TEfu\lNARZ POLOWAN- ZBIOROW\'CH . SEZO\ 20 i 8I2O I 9

ln data
godzln'v rozpoczęcia
i zakończenia

obwód
mie.1sce zbiÓrki

prowad7ący
polowanie

zwlerzyna uwagl

15 Vlll 20 19 r
9.00 t6.00

fl
Stary.k

Roben Kozielski dzikie kaczki' Ęski'
go.lebie grrywecze

polowanie rut stawach,
okolice wsi Ruda
|vtalęniecką
lv{lotkowice

2 I XI 20i9 r.

9 00 _ ló,00
3:i

Kadłub
Roben Wielgopolan jelń, sama kozą

sarna koźlę, dfik' tis
polowanie
Hubertowskie,
leśnictwo Ruda
Pilczycka okolice wsi
Ruda Piicąvcka'
Pi|czycą olszówką
Radwanów

3 l7 Xt 20 19 r.

9.00 - ló'00
zl
Szkucin, (leśniczówka T
Nowak)

Krzysaof Kuszewski jeleĄ sarna koza"
sarna kozle, dzik, lis

polowanie leśne w
okolicach wsi Szkucin,
Hucisko

24 Xl 20 l9 i.
9.00 - 15.00

l5
Zabrod,v (Neuman)

Stanisław Rak Jelen' sa'ne Kozą
sarna koŹle. dzik. lis

polowanie lcśne w
okolĘ wsi Burłzis|aw,
Zabrodv Skam

) I XII 20 l9 r.

9.00 - 15.00
fl
Staz)*k

Tomasz Rowński je[eń, sama kozą
sarna koŹle' dzik' lis

polowanie leśne w
okolicy wsi
Mto*.owice, Lipa
Szkucilt. leśnict.'lio
Czanla

I XII 20i9 r.

9.00 - t5.00
i5
Bukowie

Roben Kozielski jeleń, sama kozą
sarna kozlę, czik, lis

polowanie leśne w
okolicy wsi Sfupią
Bukowie, Pilczycą
Rvtlów

1 22 XII 2019 r.
9.00 - r5.00

35
Kadtub

Robert Wielgopolan jeleń' sama kozą
sama koŹlę, dzik' lis

polowanie wigilijne,
leśnictwo Ruda
PilczycĘ okolice wsi
Ruda Pilczycką
Pilczycą olszówką
Radwanów

I 29 XII l0t9 r
9.00 * 15.00

2l
Kadłub

Krrysztof Kuszewski jeleń, sama kozą
sarna kofę, dzik' tis

polowanie leśne na
terenie leśnictwa
Szkr tn

9 5 I 2020 r.
9.00 - 15.00

i5
Bukowie

Robcrt KozlęIski jeleń' sama kozą
grna kożle, dzik' tis

polowanie leśne w
okolicy wsi Sfupią
Bukowie, Pilczftą
R v.tlów

t0 12 I 2020 r.

9.00 - 15.00
2l
Stary'k

Roben Fabicki jeleĄ sarna kozą
sarna koźlę, dzik' tis

polowanie leŚne w
okolicy *.si,
Mtotkowice, Lipa
Szkucirr' leśnictwo
Czzo\a
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