Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Polanów, 08.01.2020 r.

GNR.I.6150.17.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA POLANOWA
Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm),

-zawiadamiam–
że na terenie obwodu łowieckiego nr 182 odbędą się dodatkowe polowania zbiorowe
organizowane przez Koło Łowieckie „DIANA” Warcino, Warcino 30A, 77-230 Kępice

w dniach:
•
•
•
•

12 – 14.01.2020 r.;
18 – 19.01.2020 r.;
25 – 26.01.2020 r.;
01 – 02.02.2020 r.

Jednocześnie informuję, iż w ramach organizacji polowań zbiorowych odbędzie się
przeszukanie obszarów leśnych pod kątem padłych dzików. W przypadku zainteresowania ze
strony mieszkańców gminy Polanów udziałem w akcjach poszukiwań proszę o kontakt
z Łowczym Koła Łowieckiego „DIANA” (tel. 502 077 355) lub Sekretarzem Koła
(tel. 606 782 545).
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, w przypadku gdyby takiego nie było - numeru działki ewidencyjnej
i obrębu.
Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego
o wniesionych 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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Grzegorz Lipski

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
−
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie – https://bip.polanow.pl;
−
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4;
−
na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wielin;
−
na tablicy ogłoszeń w sołectwie Warblewo;
−
na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rzeczyca Wielka.

