Polanów, 16.10.2018r.

Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GNR.I.6151.12.2018.KB

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA POLANOWA
Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowickie
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Polanowa podaje do publicznej
wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 60 (położonego wzdłuż rzeki Grabowej na wysokości
Żydowo-Polanów, obejmującego swym zasięgiem tereny leśnictw Wierzchlas i Rzeczyca) odbędą się
polowania zbiorowe organizowane przez Nadleśnictwo Polanów.
Polowania zbiorowe w sezonie łowieckim 2018/2019 odbędą się w następujących terminach:
• 09.11.2018 r.
• 11.11.2018 r.
• 27.11.2018 r.
• 29.11.2018 r.
• 13.12.2018 r.
• 15.12.2018 r.
• 04.01.2019 r.
• 06.01.2019 r.
• 14.01.2019 r.
Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie
dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym
przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego,
przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia
sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem
rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
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BURMISTRZ POLANOWA
/-/ Grzegorz Lipski
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie – www.bip.polanow.pl;
− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4;
− na tablicy ogłoszeń w sołectwie Żydowo;
− na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rzeczyca Wielka

