
GK.6150.3.2020 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA 

z dnia 13 października 2020 roku 

w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 
2020/2021 Kola Łowieckiego nr 72 „BEKAS" Puławy, 

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 72 „BEKAS" Puławy, obwód łowiecki 163 (Skowieszyn, Stary 
Pożóg, Las Stocki); 

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; 
- sołtysi miejscowości Skowieszyn, Stary Pożóg, Las Stocki. 

Załącznik: 

1. Plan polowań zbiorowych 



1958 2018 

KOI.O ŁOWIECKIE NR 72 .BEKAS" W PUŁAWACH 

KALENDARZ POLOWAŃ KOLA ŁOWIECKIEGO NR 72 "BEKAS" W PUŁAWACH W SEZONIE 
2020/2021 r. 
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NROBW LOWlSKO GATUNEK ZWIERZYNY 

133 Baranów j eleń, sama, dzik, lis 

163 Puławy jeleń, sarna, dzik, lis 

201 Wilków jeleń, sarna, dzik, lis 

201 Zagłoba jeleń, sama, dzik, lis, zając, bażant, kaczka 

133 Baranów jeleń, sarna, dzik, lis, kuna 

163 Puławy jeleń, sarna, dzik, lis, kuna 

201 Wilków Jeleń, sama, dzik, lis, kuna 

163 Puławy jeleń sama dzik, lis, kuna, bażant, kaczka 

163 Puławy jeleń, sama, dzik, lis, zając, bai.ant 

201 Wilków jeleń, sama, dzik, lis, kuna, zając, bażant 

133 Baranów Jeleń, sarna, dzik, lis, kuna 

201 Wilków Jeleń, sama, dzik, lis, kuna 

163 Puławy Jeleń, sama, dz ik, lis, kuna 

133 Baranów Jeleń, sama, dzik, lis, kuna 

163 Puławy dzik, lis, kuna 

133 Baranów dzik, lis, kuna 

1. Zarząd zastrzega sobie możliwość zmian w term inie polowań, kwalifikacji (sanitarne, planowe) lub 
ich odwołania na zbiórce . . 

2. Zgłoszenie udziału w polowaniu do czwartku do prowadzących polowanie lub rozliczających. 

3. Polowania zbiorowe na lisy będą organizowane w każdą sobotę i niedzi elę po Nowym Roku do końca 
okresu polowań zbiorowych na lisy. 

4. Zbiórka na polowanie zbiorowe godz. 7:00, polowania z ambon 8:00. 
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