Ustka, dnia 24 listopada 2021 roku
GOR.6151.5.2021.MSz
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ustka
w sprawie organizacji dodatkowych polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 przez Koło
Łowieckie ,,Daniel” w Słupsku z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 3, 76-200 Słupsk
w obwodzie łowieckim nr 26 na terenie gm. Ustka.
Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1683) podaje do publicznej wiadomości planowany termin rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejsce dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego
nr 26, gm. Ustka, organizowanych przez Koło Łowieckie ,,Daniel” w Słupsku z siedzibą przy
ul. Leszczyńskiego 3, 76-200 Słupsk.
L.p.

Termin
polowania

Nr obwodu
łowieckiego

Godzina rozpoczęcia

Miejsce polowania

i zakończenia
polowania
1.

05.12.2021 r
12.12.2021 r.
09.01.2022 r.
16.01.2022 r.

26

od 8.30 do 15.00

Na gruntach Skarbu
Państwa zarządzanych przez
Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe i na
terenach przyległych do
miejscowości Machowino,
Machowinko, Redwanki,
Objazda, Owczary,
Masłowo, Gąbino gm.
Ustka.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu,
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania
zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. 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, posiadacza albo zarządcy 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.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób
zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka,
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz zamieszczeniu w urzędowym
publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Urzędu Gminy Ustka w zakładce: ogłoszenia.
Otrzymują:
1. Sołtysi Gminy Ustka;
2. A/a.

