
GR.OS.6142.10.2021         Herby, dnia  19.10.2021 r. 
 
     Obwieszczenie 
 
Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie 
(t.j. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.), informuję o terminie i miejscu planowanych polowań, 
organizowanych przez Koło Łowieckie „Knieja” w Nowinach w ww granicach obwodu 
łowieckiego  nr  27 i 35 w sezonie 2021/2022 
 
Terminy planowanych polowań zbiorowych: 
 

l.p. Data 
polowania 

Miejsce polowania Gatunki zwierzyny Czas 
polowania 

1 06.11.2021 

HUBERTUS, Domek myśliwski 
obw. 35 
Okolice Nowiny, Węglowice, 
Kuleje 

płowa czarna, 
drapieżnik 

8ºº do 15 ºº 

2 13.11.2021 
POLOWANIE Z PSAMI, Domek 
myśliwski                     
Nowiny, Węglowice, Kuleje 

płowa czarna, 
drapieżnik 

8ºº do 15 ºº 

3 20.11.2021 

POLOWANIE WYŁĄCZNIE DLA 
DIAN obw. 35 
Okolice Kuleje, Leśnictwo 
Połamaniec, Łebki 

płowa czarna, 
drapieżnik 

8ºº do 15 ºº 

4 28.11.2021 
UCHODY  obw. 35 
Jezioro, Leśnictwo Połamaniec, 
Łebki 

płowa czarna, 
drapieżnik 

8ºº do 15 ºº 

5 05.12.2021 
BŁEKITNY KRZYŻ obw. 35 
Leśnictwo Połamaniec, Łebki 

płowa czarna, 
drapieżnik 

8ºº do 15 ºº 

6 11.12.2021 
RTW obwód 27, Wręczyca Wielka, 
Las Klepaczka  

płowa czarna, 
drapieżnik 

8ºº do 15 ºº 

7 19.12.2021 
Polowanie Wigilijne  obw. 35 
Domek Myśliwski, Kuleje, Nowiny 

płowa czarna, 
drapieżnik 

8ºº do 15 ºº 

8 02.01.2022 
TABLICE  obw. 35 
Łebki, Nowiny 

płowa czarna, 
drapieżnik 

8ºº do 15 ºº 

9 09.01.2022 BŁEKITNY KRZYŻ obw. 35 
Łebki, Leśnictwo Połamaniec, 
Kuleje 

płowa czarna, 
drapieżnik 

8ºº do 15 ºº 

 
 
 
Miejsce planowanych polowań zbiorowych: 
 
Teren polowań - granice obwodu łowieckiego nr 27 i 35 
 
Zgodnie z  brzmieniem art.42ab ust. 3-5 p.ł.: 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). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie 
wskazanym zgodnie z art. 42ab ust. 2. 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. Wójt (burmistrz, 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. 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa Urzędu Gminy Herby 
2. BIP Urzędu Gminy Herby  
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Herby 
4. A/a. 

 


