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ul. Główna  17 

62-580 Grodziec 

 

Grodziec, 28 października 2021 roku 

GK.6150.8.2021 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GRODZIEC 

 

     W sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2021/2022                      

z dnia 22.10.2021 r. Koła Łowieckiego nr 22 ,,ŻUBR’’ w Rychwale z siedzibą przy ul. Sportowej 3, 

62-570 Rychwał. 

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

(Dz. U. 2020, poz. 1683 ze zm.), Wójt Gminy Grodziec zawiadamia, że w dniu  

25 października 2021 r. do Urzędu Gminy w Grodźcu wpłynęła informacja Koła Łowieckiego nr 22 

,,ŻUBR’’ w Rychwale, dotycząca planu polowań w sezonie łowieckim 2021/2022. Polowania odbędą 

się w obwodzie łowieckim nr. 276, zgodnie z załączonym planem polowań: 

Lp. Termin polowania Godzina rozpoczęcia 

polowania 

Teren polowania                                 

(nr obwodu 

łowieckiego) 

1. 07.11.2021 r. 9.00 276 

2. 28.11.2021 r.  9.00 276 
3. 05.12.2021 r. 9.00 276 
4. 19.12.2021 r. 9.00 276 
5. 16.01.2022 r. 9.00 276 

 

    Ponadto informuję, że zgodnie z art. 42ab ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 

Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz  

z uzasadnieniem. 

     W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez 

podanie adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numery działki ewidencyjnej i obręby. 

Wójt  zgodnie art. 42ab ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie zawiadamia 

niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, 

posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwu do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu 

ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji 

polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie 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.   

        

        Wójt Gminy Grodziec 

         /-/  Mariusz Woźniak 

 


