Radom, dnia 14 sierpnia 2019 r.

OŚR.6150.2.2019.MK
OBWIESZCZENIE
o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych
Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(t.j. Dz.U.2018.2033 ze zmianami)
PREZYDENT

MIASTA

RADOMIA

podaje do publicznej wiadomości
że na terenie obwodu łowieckiego nr 574 Cerekiew dzierżawionego przez Koło
łowieckie „Święty Hubert”, częściowo obejmującego obszar miasta Radomia, tj. obręby
geodezyjne: 0180 Krychnowice, 0190 Kończyce i część obrębów geodezyjnych:
0070 Wośniki, 0200 Kierzków, w sezonie łowieckim 2019/2020 odbędą się
polowania zbiorowe w niżej wyszczególnionych terminach:
• 18 sierpnia 2019 r. rozpocznie się pierwsze polowanie na kaczki nad stawami
w Kosowie (zbiórka o godzinie 9.00); kolejne polowania będą się odbywały
cyklicznie w środy i niedziele do dnia 21 grudnia 2019 r. (koniec okresu
polowań na kaczki).
• 20 października 2019 r. pierwsze polowanie na bażanty. Zbiórka myśliwych
odbędzie się w Cerekwi (parking przy cmentarzu) o godzinie 9.00.
• 17 listopada 2019 r. polowanie Hubertowskie na lisy, zające, bażanty i kaczki.
Zbiórka o godzinie 7.30 (baza Prywatnego Przedsiębiorstwa Transportowo
Spedycyjnego w Radomiu przy ul. Józefa Mireckiego 10).
• 8 grudnia 2019 r. na lisy, zające, bażanty, dziki - Franciszków, Garno.
Zbiórka o godzinie 7.30.
• 15 grudnia 2019 r. polowanie wigilijne na lisy, zające, bażanty, kaczki, dziki
- Wacławów, Ślepowron. Zbiórka o godzinie 7.30.
Niniejsze informacje zostają podane do wiadomości poprzez:
• wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30
• umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu
http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/lowiectwo/46756,Lowiectwo.html
/-/ z up. Prezydenta Miasta Radomia, mgr Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu
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