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Ruda Śląska, dnia

o 9. SW. 2019

KO.6151.1.2019

OBWIESZCZENIE
o terminie polowań zbiorowych
Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie
(tekst jednolity z 2018 r. poz. 2033) podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego na terenie obwodu Łowieckiego nr 129
dzierżawionego przez KoŁo Łowieckie "Cietrzew"
w Rudzie Śląskiej - KochŁowicach w sezonie
Łowieckim 2018/2019
Lp.

Data

Gatunek
zwierzyny
przeznaczonej do
polowania

Miejsce
wykonywania
polowania

Miejsce zbiórki
myśliwych

1.

19.01.2019 r.
8:00

dzik, drapieżniki

Obwód nr 129
Leśnictwo
Zadole

Krzyż

Cezary Wolny I
Grzegorz Skurczak

2.

26.01.2019
8:00

dzik, drapieżniki

Obwód nr 129
Leśnictwo Panewniki

Rybaczówka

Tomasz Kurek I
Grzegorz Skurczak

r.

Prowadzący
polowanie/sygnalista

Informuję, że 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 wŁaściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie wŁaściciel,
posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokŁadnego adresu,
a w przypadku gdyby takiego adresu nie byŁo - numeru dziaŁki ewidencyjnej i obrębu. Prezydent
miasta zawiadamia niezwŁocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu Łowieckiego o wniesionym przez
wŁaściciela, posiadacza albo 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 obowiązany jest przed planowanym terminem
rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
Niniejsze obwieszczenie podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogŁoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Zastępca Prezydellla Miasta

Opracowała

Iwona Zbróg,

tel. (32) 244 90 63 lub (32) 244 90 00-10 w.4031

