
GK.6150.4.2020 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA 

z dnia 27 października 2020 roku 

w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 
2020/2021 Kola Łowieckiego nr 57 „DEBRA" Sielce, 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje 

o planowanych polowaniach przekazanych przez dzierżawców obwodów łowieckich: 

1. Koła Łowieckiego nr 57 „DEBRA" Sielce, obwód łowiecki 14 7 (Chrząchówek). 

W załączniku do Obwieszczenia jest przedstawiony szczegółowy plan zbiorowy. 

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3 ww. ustawy 

właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem 

do Wójta Gminy Końskowola. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego 

w terminie wskazanym w kalendarzu polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub 

zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie adresu, a w przypadku gdyby 

takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. 

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości: 
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Końskowoli; 
- na stronie internetowej Gminy Końskowoli oraz BIP; 
- sołtys miejscowości Chrząchówek. 

Załącznik: 

1. Plan polowań zbiorowych 



Plan polowań zbiorowych Kola Łowieckiego nr 57 „DEBRA" w Sielcach 
w roku gospodarczym 2020 / 2021. 

Data 
Lp. 

polowania 

07.1 1.2020 
1 HUBERTUS 

SOBOTA 

2 15.11.2020 

3 22.11.2020 

4 29.11.2020 

5 06.12.2020 

6 13.12.2020 

7 
20.12.2020 
WIGILIJNE 

8 
03.01.2021 

9 1 O.O 1.2021 

10 17.01.2021 

11 24.01 .2021 

12 31.01.2021 

Numer Miejsce Godz. Gatunek Teren 
obwod zbiórki rozp. zwierzyny polowania 

u 

Kozi Bór 
jelenie - łanie, cielęta leśny 

147 
szkółka 

7.45 sarny - kozy, koźlęta polowanie 
dzik, lis z ambon 

147 Łąkoć 7.45 dzik, lis polno-leśny 

147 Kotliny 7.45 dzik, lis polno-leśny 

Kozi Bór 
jelenie - łanie , cielęta leśny 

147 
szkółka 

7.45 sarny - kozy, koźlęta polowanie 
dzik, lis z ambon 

147 Barłogi 7.45 dzik, lis polno-leśny 

Kozi Bór 
jelenie - łanie, cie lęta leśny 

147 
szkółka 

7.45 sarny - kozy, koźlęta polowanie 
dzik, li s z ambon 

147 
Wola Osińska 

7.45 dzik, lis, zając polno-leśny 
Koło Leśniczówki 

Kozi Bór 
jelenie - łanie, cielęta leśny 

147 
szkółka 

7.45 samy - kozy, koźięta polowanie 
dzik, lis z ambon 

Kozi Bór 
jelenie - łanie, cielęta leśny 

147 
szkółka 

7.45 sarny - kozy, koźlęta polowanie 
dzik, lis z ambon 

Kozi Bór 
jelenie - łanie, cielęta leśny 

147 
szkółka 

7.45 sarny - kozy, koźlęta polowanie 
dzik, lis z an1bon 

147 Kotliny 7.45 
dzik, lis 

polno-leśny 

147 Łąkoć 7.45 dzik, lis polno-leśny 

Zastrzega się możliwość zmian przez Zarząd Koła . 

ZA ZARZĄD 

PREZES 
P R E Z E S 

i~ola Łowieckiego Nr 57 
,,DEBRA" 
w Sielcach 

Dariusz Kozak / 
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