
RG.6151.1.1.2022                                           Książki, dnia 25 sierpnia 2022 r. 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Książki 

w sprawie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „JEDNOŚĆ” w Wąbrzeźnie, Sitno 31A, 

87-200 Wąbrzeźno, w obwodzie łowieckim nr 65 na terenie Gminy Książki. 

  

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

łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) podaję do publicznej wiadomości termin 

rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych na terenie obwodu 

łowieckiego nr 65 Gminy Książki organizowanych przez Koło Łowieckie „Jedność”  

w Wąbrzeźnie, Sitno 31A, 87-200 Wąbrzeźno. 

Lp. 
Termin 

polowania 
Nr obwodu 

łowieckiego 

Godzina rozpoczęcia               
i zakończenia 

polowania 
Miejsce polowania 

1. 03.09.2022 r. 65 Od 1000 do 1230 

Teren działania Koła 

Łowieckiego - miejscowość: 

Blizienko 

2. 10.09.2022 r. 65 Od 1000 do 1330 

Teren działania Koła 
Łowieckiego - miejscowość: 
Blizienko, Blizno 

 

 Ponadto informuję, że zaplanowane na dzień 3 września 2022 r. polowanie 

zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 65 odbędzie się z naruszeniem art. 42ab ustawy  

z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie - nie został dotrzymany co najmniej  

14 dniowy termin na powiadomienie Wójta.  

 Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządcza gruntu, w terminie 

nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania 

zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy.  

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać 

nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu 

nie było - numer działki ewidencyjnej i obręb. Wójt 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. Dzierżaw albo zarządca obwodu 

łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy 

wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. 

 Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach i na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Książki.  

Wójt Gminy Książki 

Krzysztof Zieliński 


