Dotyczy : Pilnej zmiany w planie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 258.
L.dz. 2/2019
Kłóbka, 4.stycznia 2019.

Lista Adresatów :
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Burmistrz Chodcza
Wójt Gminy Choceń
Wójt Gminy Kowal
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kutno
Zarząd Koła Łowieckiego nr 10 ,,Sarna " w Kłóbce, realizując rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego i Ministra Środowiska w zakresie niezbędnych działań w kierunku zwalczania afrykańskiego pomoru
świń (ASF) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez maksymalną redukcję liczebności populacji dzików,
realizując wymóg, opisany w art. 42 ab ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie, informuje o dodatkowych polowaniach
zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 258, nieuwzględnionych w uprzednio przesłanym planie polowań
zbiorowych.
Lista dodatkowych polowań :
1) Data polowania : 19. stycznia 2019 r.
Godzina rozpoczęcia polowania : 9.00
Godzina zakończenia polowania : niemożliwa do określenia, ale nie późniejsza, niż kalendarzowe wskazanie
zachodu słońca w dniu polowania.
Teren polowania : Kłóbka- las, Lisianki-las, Kaliska Kujawskie - las, Kłóbka-Dębia Góra, Sosnowo.
2) Data polowania : 20.stycznia 2018 r. - pozostałe dane - jak wyżej.
3) Data polowania ; 27.stycznia 2019 r.
Godzina rozpoczęcia polowania : 9.00
Godzina zakończenia polowania ; niemożliwa do określenia, ale nie późniejsza, niż kalendarzowe wskazanie
zachodu słońca w dniu polowania.
Teren polowania : Rzeżewo, Sobiczewy, Gole, Wiktorowo, Chwalibogowo, Lutobórz, Gocław, Golska Huta.
Zarząd Koła Łowieckiego nr 10 ,Sarna" w Kłóbce informuje, że osobami upoważnionymi do kontaktu z dzierżawcą
obwodu łowieckiego nr 258 na potrzeby realizacji zapisów art. 42 ab ust.4 ustawy Prawo Łowieckie - w nawiązaniu
do art.42 ab ust. 3 przywołanej ustawy - są :
1. Łowczy Koła, Aleksander Sikorski nr tel. kom. 571 319 899.
2. Prezes Zarządu Koła, Ksawery Korpal nr tel. kom. 606 939 413.

Wnosimy o pilne elektroniczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.
Z wyrazami szacunku i myśliwskim Darz Bór !
Sekretarz Zarządu Koła Łowieckiego nr 10 ,,Sarna" w Kłóbce
Marek Ledwosiński ( 600 457 032).

