Koźmin Wielkopolski, 07 września 2020

Burmistrz
Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowickie
(Dz. U. 2020, poz. 67 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.) Burmistrz
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do publicznej wiadomości informację o
terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych organizowanych
przez:
1. Koło Łowieckie nr 22 „BAŻANT” Dobrzyca
Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia
Opis obwodu łowieckiego stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia
Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż
3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość
poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego
o wniesionym przez właściciela, posiadacza 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.

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Maciej Bratborski

Załącznik nr 1 do obwieszczenia
z dnia 07 września 2020

Koło Łowieckie nr 22 „BAŻANT” Dobrzyca
Lp.

Data
polowania

Godzina/y
polowania

Miejsce polowania

1

06.12.2020

800 - 1400

Obwód łowiecki 402

2

27.02.2021

800 - 1400

Obwód łowiecki 402

Uwagi

Załącznik nr 2 do obwieszczenia
z dnia 07 września 2020

OPIS OBWODÓW ŁOWIECKICH
Numer
obwodu

402

Nazwa obwodu

Dobrzyca Sośniczka

Koło Łowieckie

Opis

Koło Łowieckie nr
22 „BAŻANT”
Dobrzyca

Z m. Sośnica granica obwodu biegnie rzeką
Lutynia w kierunku południowym do drogi
Bronów – Bugaj w m. Koryta. Stąd drogą
przez m. Bugaj w kierunku zachodnim do
drogi Orpiszew – Dobrzyca. Dalej drogą tą na
północ przez m. Koźminiec do drogi Koryta –
Budy. Stąd drogą tą w kierunku północno zachodnim przez m. Budy, Nową Wieś do m.
Cegielnia. Z m. Cegielnia na północ do drogi
Koźmin – Dobrzyca, drogą tą w kierunku
południowo – zachodnim (około 500m) i
dalej drogą w kierunku północnym przez m.
Polskie Olędry do m. Galew. Z m. Galew w
kierunku północno – wschodnim drogą do m.
Olesie i dalej na północ drogą w kierunku m.
Wilczyniec do granicy gminy Jarocin. Granicą
tą, a także granicą gm. Kotlin w kierunku
wschodnim do drogi Wilcza – Dobrzyca, stąd
dalej w kierunku wschodnim tą granicą a
następnie
w
kierunku
północnym
i
wschodnim do rzeki Lutynia. Rzeką tą na
południowy – wschód do m. i drogi Lutynia –
Fabianów. Następnie drogą tą w kierunku
północnym a potem
wschodnim do drogi Kotlin – Fabianów,
drogą tą w kierunku południowym przez
Fabianów do m. Sośnica.

