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Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na stronie www.gminazdunskawola.pl w zakładce ochrona danych osobowych.     

 

Strona 1 z 2 

Zduńska Wola, dnia 22.09.2022 r. 

 

IDR.6151.7.2022.MN           

 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) w sprawie podania do publicznej wiadomości o planowanych 

miejscach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 otrzymanych od 

dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie gminy Zduńska Wola, informuję o 

przekazaniu przez Koło Łowieckie Nr 25 „Ryś” kalendarza polowań zbiorowych w sezonie 

łowieckim 2022/2023 w obwodzie łowieckim  nr 149 .  

 
l.p. Data i 

godzina 

polowania 

Godzina 

rozpoczęcia 

Godzina 

zakończenia 

Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz 

miejsce polowania 

1. 2.10.2022 

Niedziela 

 

7.30 15.00 149- Piaski, Czechy 

2. 9.10.2022  

Niedziela 

 

8.30 15.00 149- Piaski, Czechy 

3. 16.10.2022 

   Niedziela 

 

8.30 15.00 149- Piaski, Czechy 

4. 23.10.2022 

Niedziela 

 

7.30 15.00 149- Piaski, Czechy 

5. 05.11.2022 

Sobota 

 

8.00 14.00 149- Piaski, Czechy 

 

Mając na uwadze powyższe oraz art. 42ab ust.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  

Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) 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). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego 

w terminie wskazanym w kalendarzu polowań zbiorowych. 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. 
 

 

                                                                                       Z up. Wójta 

                                                                                      Antoni Wujda 

                                                                                          Zastępca Wójta Gminy 
 

 

 

 

http://www.gminazdunskawola.pl/
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Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

 

- Na tablicy ogłoszeniowej  Urzędu Gminy Zduńska Wola w dniach  22.09.2022 r. - 05.10.2022r.; 

- Na stronie internetowej Gminy Zduńska Wola;  

- W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zduńska Wola; 

- W sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach położonych na terenie obwodu łowieckiego nr 149 tj:  

miejscowości Piaski, Czechy . 


