
Urząd Miejski

wDrezdenku OBWIESZCZENIE

66-530 Drezdenko ul.Warszawska BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 22 października 2020 r.

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

(Dz.U.2020.1683 t.j. 'z dnia 2020.09.30) podaję do publicznej wiadomości informację o nowych
terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych w obwodach łowieckich

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 8i9;

z MIEJSCE POLOWANIA
TERMIN ROZPOCZĘCIA TERMIN ZAKOŃCZENIA ZBIOROWEGO

25.10.2020r. godz. 730 25.10.2020r. obwódnr 9
31.10.2020r. godz. 700 31.10.2020r. obwód nr 9
05.11.2020 r. godz. 700 05.11.2020r. obwód nr 9
06.11.2020r. godz. 700 06.11.2020r. obwód nr 9
07.11.2020r. godz. 800 07.11.2020r. obwódnr 8
22.11.2020r. godz. 700 22.11.2020 r. obwód nr 9
28.11.2020r. godz. 7% 28.11.2020r. obwód nr 8

06.12.2020 r. godz. 70 06.12.2020r. obwód nr 9

19.12.2020r. godz. 8% 19.12.2020 r. obwód nr 8

24.12.2020 r. godz. 800 24.12.2020 r. obwód nr 9

02.01.2021 r. godz. 8% 02.01.2021 1. obwód nr 9

02.01.2021 r. godz. 730 02.01.2021 r. obwód nr 8
09.01.2021 r. godz. 8%0 09.01.2021 r. obwód nr 8       

Opis obwodu Nr 8- dotychczasowy 45 G
- pow. ogólna 6317 ha. Od skrzyżowanialinii kol. Krzyż-Dobiegniew z drogą Przeborowo-Kosinek,

wzdłuż tej linii kol. w kier. płd.- wsch. do rz. Drawa, wzdłużtej rzeki przez granicę województwa w
kier. płd. — wsch. do ujścia rz. Drawy do rz. Noteć. Dalej rz. Noteć w kier. zach. do granicy m.

Drezdenko, płd. — wsch. granicą miasta do drogi Drezdenko- Dobiegniew i tą drogą dalej w kier.
płn.- zach. do m. Dziuplina, następnie linią prostą w kier. płn.- wsch. do punktu wyjściowego.

Opis obwodu Nr 9 — dotychczasowy 33 G
- pow. ogólna 5278 ha. Od granicy miasta Dobiegniew drogą w kier. płd.- wsch. przez m. Słonów

do granicy m. Drezdenko, zach. granicą miasta do linii kol. Drezdenko- Kurowo, wzdłuż tej linii w
kier. zach. do początku m. Łęgowo, dalej drogą w kier. ogólnym płn.- Zach. przez m. Górzyska i
Sławica do drogi Strzelce- Dobiegniew, przez m. Ługi w kier. płn.- wsch. do granicy m.
Dobiegniew i płd. granicą do punktu wyjściowego.

     


