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Koło Łowieckie nr 7O4 "PTASZKOWO"
UL. oBoRNIcKA 25
62-002 sUcHY LAS

Larząd Koła Łowieckiego nr LO4 "PTASZKOI^JO" działając na
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 narca 2005
szczegółowych wanunków wykonywania polowania, infonmuję,
28.L1.2oL6 i 29.LL.2aL6

na tenenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr
351 "REŃSKO" zostanie pnzeprowadzone polowanie zbionowe
(jeleń, sanna, daniel, dzik, dnapieżniki)

Z myśliwskim pozdnowieniem
"DARZ BÓR"

Pnezes Tarządu
Mieczysław Woj ciechowski

podstawie par 28
noku, w sprawle
że w dniach :

na zwlerzynę

URZ^!]t1.l;. ].:
w Y,1,',:,li: li.,r,, ,,

l,,',, 
,i ], i1, Ztjltj

L, d, 8_5,b :; f łeĘ;
llosc u:ł. ........, plJpis ..... .

Iz7 27.77,2076 7177



:E JsKl
1{).ivie

Temat: Fwd: Fwd: Fwd: POLOWANlE ZBIOROWE

Nadawca : M ieczysław Wojciech owski < mw @ am pel. co m. p l>

Data: L7.I0.20t6 tO:27
Adresat: gmina@kamieniec.pl, urzadmiejski@smigiel.pl, urzad@wielichowo.Pl,

u rzad @ p rze m et. p l, koscia n @ pozn a n. lasy. gov. p l
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Koło Łowieckie nr 'J,O4 "PTASZKOWO"
UL. oBORNICKA 25
62-oaz sUcHY LAs

Zarząd Koła Łowieckiego nr LO4 "PTASZKOhIO" działając na podstawie Par 28

Rozponządzenia Ministra Śnodowiska z dnia 23 manca 2OO5 roku, w sPnawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania, infonmuję, że w dniach :

t. 28.7o.2at6
2. 18.11 .2at6 oraz 79 .1-L.201,6
3. L6.1,2.2OL6, L7 .I2.2OL6 onaz 18 .L2.2Ot6
4. 05 .ot.2a!7 , 6 .at.2o!7 ,a7 .o1,.2oI7 , 13 .@I.20t7 ,t4.ot.20!7 , 1_5 .aL.2ot7

na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr
351 "REŃSKO" zostanie przepnowadzone polowanie zbiorowe na zwierzynę
(jeleń, sarna, dzik, drapieżniki)

Z myśliwskim pozdrowieniem
"DARZ BÓR"

Prezes Zarządu
Mieczysław Wojciechowski
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Lp. Data
rrolowania

Obwód Godz.
zbiórki

Miejsce zbiórki Teren tlo polorvania Gatunek rwierzyny Prowadzący polowanie

l 05.11.2016 349
347

,7'u Schronisko,,Pod Dębami" Prochy - las
polowanie szwedzkie

jeleń, dzik, Iis, kuna, jenot
borsuk. daniel. sarna koza.koźle

W. Daktera

ż. 19.11.201,6 349
347

7"' Parking Wielichowo - las Piotrowo, Pruszkowo,
Wielichorvo - las .Rei. Nr 5

jeleń, dzik, lis, kuna, jenot
borsuk. sarna koza. koźle

H. Sroczyński

3. 03.12.20t6 349
347

7'u DworzecPKP-Sepno Sepno, Doly, Łagiełvniki
Rei. 4,9

jeleń, dzik, lis, kuna, jenot, sarna,
kozarkoźlę

S. Tomkiewicz

4. l7.1ż.2016 349
347

7 Schronisko,,Pod Dębami" wielichorvo - las
proclty polowanie snveclzkie

jeleń, dzik, lis, kuna, jenot J. Srocryrński

5. 07.ol.ż017 349
347

75ll Schronisko,,Pod Dębami" Prochy - las
polowanie szwetlzkie

jeleń, dzik, lis, kuna, jenol W. Daktera

6. l4.111.ż0l7 349
347

7 Parking Wielichowo - Ias wielicltowo - las
Prochy - |as

jeleń, dzik, lis, kuna, jenot G. Dryka

Zlkończ.enic polorvań odbywać się będzic każdorazowo w Schronisku ,,Pod Dębami".

Wykorzystanie psów na po|owaniach zbiorowych należy Uzgadniać każdo.azowo z prowŃzącym po|ov,|anie.

Myśliwy który nie planujc wzięcia udziału w polowaniu zbiorowym zobowiązanyjest powiadomić prowadzącego polowanie 3 drri przed polowanienr. Brak
powiadomienia w wyznaczo ym telminie powodować będzie konieczność uiszczenia kosźów, które zostały poniesione przy orga izacji polowania-

odpowiedzi^lni 7^ zorganizowanic ogniska po polowaniu ą : Kol, M, Maty iak, P. Maty irĘ - wg uzgodnień z prowadącyrn polowanie
aWAGA: ina polowcttliach zbiorcllJrvh obol|Jiążkovyn nakrycien głov,jest zakupiona Fzez Kolo czaPka ,,RcFLW" z odblaśkienl_

Otrz_vnruja:
l) wszyscy członkowie Kola
2) stażyści koła
3) PZŁ ZO - Poznai,l
4) Nadleśnictwo - Kościarr
5) UM - Wielicllowoffi
7) Komenda Powiatowa Policji

w Grodzisku Wlkp.
8) a/a

ZaZarząd
sekretarz l(oła

)t1:,, 
../


