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RA.6151.15.2021.PM  Dębnica Kaszubska, dn. 16 listopada 2021 r. 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1683, z późn. zm.) Wójt Gminy Dębnica Kaszubska podaje do publicznej 
wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 
2021/2022 przez Koło Łowieckie „Darzbór” w Słupsku:  
1. Obwód Łowiecki  nr 93 

• w dniu 11 listopada 2021 roku od godz. 7:00, polowaniem objęte będą tereny  
w okolicach miejscowości Mielno, Podwilczyn, Łosinko, Łysomice, Łysomiczki, Dargacz, 
Żelkówko, Żelki. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godz. 18:00; 

• w dniu 19 listopada 2021 roku od godz. 7:00, polowaniem objęte będą tereny  
w okolicach miejscowości Mielno, Podwilczyn, Łosinko, Łysomice, Łysomiczki, Dargacz, 
Żelkówko, Żelki. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godz. 18:00; 

• w dniu 25 listopada 2021 roku od godz. 7:00, polowaniem objęte będą tereny  
w okolicach miejscowości Mielno, Podwilczyn, Łosinko, Łysomice, Łysomiczki, Dargacz, 
Żelkówko, Żelki. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godz. 18:00; 

• w dniu 2 grudnia 2021 roku od godz. 7:00, polowaniem objęte będą tereny  
w okolicach miejscowości Mielno, Podwilczyn, Łosinko, Łysomice, Łysomiczki, Dargacz, 
Żelkówko, Żelki. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godz. 18:00; 

• w dniu 5 grudnia 2021 roku od godz. 7:00, polowaniem objęte będą tereny  
w okolicach miejscowości Mielno, Podwilczyn, Łosinko, Łysomice, Łysomiczki, Dargacz, 
Żelkówko, Żelki. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godz. 18:00; 

• w dniu 19 grudnia 2021 roku od godz. 7:00, polowaniem objęte będą tereny  
w okolicach miejscowości Mielno, Podwilczyn, Łosinko, Łysomice, Łysomiczki, Dargacz, 
Żelkówko, Żelki. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godz. 18:00; 

• w dniu 4 stycznia 2022 roku od godz. 7:00, polowaniem objęte będą tereny  
w okolicach miejscowości Mielno, Podwilczyn, Łosinko, Łysomice, Łysomiczki, Dargacz, 
Żelkówko, Żelki. Czas zakończenia polowania przewidziany jest na godz. 18:00. 

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 właściwego 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. 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,  
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, tablicach ogłoszeń  
w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu  
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.  

W związku z otrzymaną pocztą elektroniczną w dniu 12 i 15 listopada 2021 roku, informację, że 
zaplanowane na dzień 11 oraz 19 listopada 2021 r. polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr  
93 odbędą się z naruszeniem art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, tj. 
nie został dotrzymany co najmniej 14 -dniowy termin na powiadomienie Wójta Gminy Dębnica 
Kaszubska. 
Osoba do kontaktu w sprawie – Paulina Młodawska, tel. 690820346, e-mail: p.mlodawska@debnicakaszubska.eu 

Z up. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 
Zastępca Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 

Karol Żukowski 
/Podpisano elektronicznie/ 
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