
 

RPE-ZK.6151.15.2021                                                              Siedlec, dnia 22 listopada 2021 roku 

 

OBWIESZCZENIE 

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

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.), w związku z informacją o zmianach w planowanych 

polowaniach zbiorowych na sezon 2021/2022, która wpłynęła do tutejszego Urzędu                                              

w dniu 19 listopada 2021 r. z Koła Łowickiego nr 93 „DIANA”  w Wolsztynie 

 

Wójt Gminy Siedlec 

zawiadamia, 

że w obwodach łowieckich dzierżawionych przez Koło, obejmujących teren gminy Siedlec, odbędą 

się polowania zbiorowe organizowane przez powyższe Koło wg następującego planu: 

 

Lp. Data i godzina 
Nr 

obwodu 
Miejsce zbiórki Teren polowania Rodzaj zwierzyny 

1 

6 listopada 2021 r. 

godz. 8.00-15.00 

Hubertowskie 

355 Powodowo Leśnictwo Powodowo 

dzik, jeleń, daniel, lis, 

jenot ( dok. określi 

prowadzący 

polowanie) 

2 
21 listopada 2021 r. 

godz. 8.00-15.00 
354/355 Leśnictwo „Nowe Tłoki” 

Leśnictwo Nowe Tłoki 

Leśnictwo Powodowo 

dzik, jeleń, daniel, lis, 

jenot (dok. określi 

prowadzący 

polowanie) 

3 

27 listopada 2021 r. 

godz. 8.00-15.00 

sobota 

354/355 
Powodowo  

Transport własny 

Leśnictwo Nowe Tłoki 

Leśnictwo Powodowo 

dzik, jeleń, daniel, lis, 

jenot (dok. określi 

prowadzący 

polowanie) 

4 
5 grudnia 2021 r. 

godz. 8.00-15.00 
354/355 

Powodowo 

Transport własny 

Leśnictwo Nowe Tłoki 

Leśnictwo Powodowo 

dzik, jeleń, daniel, lis, 

jenot( dok. określi 

prowadzący 

polowanie) 

5 
12 grudnia 2021 r. 

godz. 8.00-15.00 
354/355 

Leśnictwo ”Nowe Tłoki” 

Transport własny 

Leśnictwo Nowe Tłoki 

Leśnictwo Powodowo 

dzik, jeleń, daniel, lis, 

jenot (dok. określi 

prowadzący 

polowanie) 

6 

19 grudnia 2021 r. 

godz. 8.00-15.00 

Wigilijne 

354/355 Leśnictwo „Nowe Tłoki” 
Leśnictwo Nowe Tłoki 

Leśnictwo Powodowo 

dzik, jeleń, daniel, lis, 

jenot (dok. określi 

prowadzący 

polowanie) 

7 
9 stycznia 2022 r. 

godz. 8.00-15.00 
354/355 

Powodowo  

Transport własny 

Leśnictwo Nowe Tłoki 

Leśnictwo Powodowo 

dzik, lis, jenot (dok. 

określi prowadzący 

polowanie) 

8 
16 stycznia 2022 r. 

godz. 8.00-15.00 
354/355 Leśnictwo „Nowe Tłoki” 

Leśnictwo Nowe Tłoki 

Leśnictwo Powodowo 

dzik, lis, jenot (dok. 

określi prowadzący 

polowanie) 

 

 Ponadto informuje się, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym 

niż 3 dni przed planowanych terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw 

wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Siedlec. 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 zawiadamia niezwłocznie 

dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela lub 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 albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym 

terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami 

ostrzegawczymi. 

 Niniejsze obwieszczenie publikuje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

 

 

Z up. Wójta Gminy Siedlec 

 

         /-/ Agnieszka Kasperczak 

          Zastępca Wójta 

 


