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Zgodrrie z art. 4ż ab ust. 2 ustawy
poz. 1683 ze zm.), Wojt Gminy
zbiorowych Koła Łowieckiego nr

Nr obwodu

Sędziejowice, dn, 14.I0.202I r,

OBWIESZCZENIE

z dnia 13 pażdziernika 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z2Oż0 r.
Sędziejowice podaje do publicznej wiadomości Plarr polowari

i4 ,,LESNIK" w Sędziejowicach w sezonie 202l12022:

Lp. Termin polowania
zbiorowego

Godz, rozpoczęcia
polowania

Godz. zal<ohczenia
polowania

Irr,ł"l*.
ipolo,uł,atria

14.11.20ż1 r. 8.00

ZLII.2021, r.

25,26,27 , 8.00
]zs.tt .2OżI r.
polowatria
jde*iro*e

05.|2.202I r.

|ż.I2.2021 r. 8.00

15.1,2.202I r. 8.00

19,I2.ż02l
polowanie

wigilr.lne

r. 8.00

24.12.202I r. 8.00

02.01.2022 r. 8.00

l5.00 Las Lucicjtlrv,
Sęclzir-lowice

Las Lucicjów,
Sędzic_jowicc

Las LLrcic.iow.
iSęclzit, jowicc

15.00

l5.00

I82

|82

l82|4

l t s.oo

l3. ] rsz
l

15. l8ż
l82

I82 |09.01 .2022 r.
i

8.00

15.00

15.00

l l5.00 ]l,as l-uciejow, 
l

Sędziejor.vice

zbiorowego zbiorowcgo lzbiororvego

1 I82 09,I0.202I r, 8.00 15.00 Prace społcczne

2. l182t-
3. 182

I0.I0.202I r.

24.I0.202I r.

8.00

8.00

t5.00 iMałe obwocly

15.00 Małe obwody

4. 
i 
182 28.I0.202I r. 7.30 15.00 l,uciejów,

ISęcJzicjorvice

5. l182 03,1,I.202I r. 8.00 15.00 l Małe obwody
-l6.]

l

i
I

]

7.

182 
l 
07.1 l ,żOż1 r.
polowanie

lHubertowskie

I82 ltt.tl ,2O2I r.

8.00

8.00

15.00 Las Lucicjów,
Sęclzicjtlwice

i

l5.00 Male obrvotly

15.0I.2022 r. l 8.00

, tO.

I8ż Las Luciej(lw,



Sędziejowice

l9. 18ż
L

06.0ż.202ż r. 8.00 15.00 Las Luciejów,
Sędziejowice

- |-
ż0. ,,I82 13,02,2022 r. l 8,00 15.00 Las Luciejów,

Sędziejowice

2I. 182 ż7.02.202ż r. 
i8.00

15,00 Las Luciejów,
Sędziejowice

l

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

posiadacz lub zarządca gruntu, w tęrminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem

rozpoczęcia polowania zbiorowego, moze zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wojta GminY

Sędziejowicc. Sprzeciw moze d,olyczyc polowania organizowanego w terminie wskazanYm

w kalendarzu polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazaĆ

nicr-uchomo śc przez podanie adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działkj

cwiderrcyjnej i obrębu.
'!


