
Modliborzyce, 2021-11-04 

INW.6151.2.2021 

 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Modliborzyc  

w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NR 25 „Sokół” 
 

Burmistrz Modliborzyc, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 
1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości informację o terminie i miejscu zbiorowych polowań Koła Łowieckiego NR 25 „Sokół” 
w obwodzie łowieckim nr 267 (gmina Modliborzyce) 

 
Polowania zbiorowe odbędą się w następujących terminach: 

Data 
polowania 

Nr obwodu 
łowieckiego 

Teren polowania Miejsce zbiórki Godzina 
rozpoczęcia 

Godzina 
zakończenia 

14.11.2021 267 Obwód nr 267 Majdan Obleszcze 7:00 15:00 
21.11.2021 267 Obwód nr 267 Wolicki Las 7:00 15:00 
05.12.2021 267 Obwód nr 267 Wojciechów 7:00 15:00 
12.12.2021 267 Obwód nr 267 Stadion Polichna 7:00 15:00 

 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 42 ab ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do 
Burmistrza Modliborzyc. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać 
nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – 
numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę 
obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, 
przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego 
przy organizacji polowania uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało życiu 
ludzi lub bezpieczeństwu. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed 
planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania 
tablicami ostrzegawczymi.  

 

Burmistrz Modliborzyc                   
Witold Kowalik 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości dnia: 04.11.2021 r.     
1.Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach.   
2.Umieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach. 
3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach 
4.A/a.  

 


