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L.dz 13/2021            Koszalin, 15.09.2021r. 

 

URZĄD GMINY MANOWO 

Manowo  40 

76 - 015 MANOWO      

 
dotyczy: organizacji polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022 

 

 Zarząd Koła Łowieckiego „ORĘŻ” w Koszalinie informuje,  

że w n/w dniach : 

Lp. PROWADZĄCY Termin Polowania/miejsce i 

godz. zbiórki  /polujący 

OBWÓD GATUNEK ZWIERZYNY DO 

POZYSKANIA 

 

CEL POLOWANIA 

1 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

16.10.2021 /  Garbno 
Godz.7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

2. Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

17.10.2021 / Garbno 
Godz. 7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

3 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

23.10.2021 / Garbno 
Godz. 7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

4 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

02-06.11.2021 / 
Garbno 

Godz. 7.00 / 
,, POLOWANIE 

KOMERCYJNE „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

5 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

13.11.2021 / Garbno 
Godz.7.00 / 
polowanie 

HUBERTOWSKIE 
Koła Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

6 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

14.11.2021 / Garbno 
Godz. 7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

7 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

20.11.2021 / Garbno 
Godz. 7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 
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8 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

25-29.11.2021 / 
Garbno 

Godz. 7.00 / 
POLOWANIE 

KOMERCYJNE 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

9 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

04.12.2021 / Garbno 
Godz. 7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

10 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

08-14.12 2021 / 
Garbno 

Godz. 7.00 / 
POLOWANIE 

KOMERCYJNE 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

11 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

18.12.2021 / Garbno 
Godz. 7.00 / 
,, polowanie 
WIGILIJNE  
Koła Oręż „ 

 

62:65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

12 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

19.12.2021  / Garbno 
Godz.7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

13 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

20.12.2021  / Garbno 
Godz.7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

14 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

10.-15.01.2022 / 
Garbno 

Godz. 7.00 / 
POLOWANIE 

KOMERCYJNE 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

15 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

22.01.2022 / Garbno 
Godz. 7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

16 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

23.01.2022 / Garbno 
Godz. 7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż „ 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

17 Wyznaczeni 
kol. Myśliwi 

29.01.2022 / Garbno 
Godz. 7.00 / 

,, polowanie Koła 
Oręż,, „Zakończenie 

sezonu” 

62,65 Jelenie - wszystkie 
Sarna - Kozy, koźlaki  
dziki  - wszystkie 
drapieżniki - wszystkie 

redukcja populacji dzika, 
zapobieganie wystąpienia ASF, 
realizacja rocznego planu 
łowieckiego 

w godzinach 7.00 – 16.00, w celu redukcji populacji dzika, zapobieganiu 

wystąpienia ASF oraz realizacji rocznego planu łowieckiego, przeprowadzone 

zostaną polowania zbiorowe z zachowaniem warunków fitosanitarnych w obwodzie 
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łowieckim nr 65 leżącym na terenie administrowanym przez Urząd Gminy Manowo  

w okolicach sołectw: Mostowo, Grzybnica, Kępno, w lasach administrowanych przez 

leśnictwa: Osetno, Wrzosowiec, Kępno 

z upoważnienia Zarządu 

Sekretarz Koła Łowieckiego 

„ORĘŻ” 

/ - / Mieczysław WOŹNIAK 


