
KOŁO ŁOWIECKIE NR 47 „LEŚNIK” W PRZEDBORZU 

Terminarz polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 315 – sezon 2019/2020 

Miejsce zbiórki:                                                 godzina rozpoczęcia polowania 8:00                godzina zakończenia polowania:16:00 

Lp. Data Obszar, na którym planowane jest wykonywanie polowania (granica opisowa)  

1 12.10.2019 Od miejscowości Czermno na wschód, wzdłuż linii wysokiego napięcia do torów CMK. Dalej na południe, wzdłuż torów do rzeki Czarna 
w sąsiedztwie miejscowości Zaostrów. Następnie na wschód, wzdłuż rzeki Czarna do granicy województw. Dalej na północ, wzdłuż 
granicy województw do miejscowości Piskorzeniec a następnie na zachód do skrzyżowania dróg w sąsiedztwie miejscowości 
Wojciechów i Borowa. Od skrzyżowania na północ, prze Pikule do miejscowości Czermno. 

 

2 27.10.2019 Od skrzyżowania dróg Przedbórz – Ruda Pilczycka i Czermno – Góry Mokre, w sąsiedztwie miejscowości Wojciechów i Borowa, na 
wschód do granicy województw (łódzkiego i świętokrzyskiego), dalej na południe wzdłuż granicy województw do rzeki Czarna. 
Następnie wzdłuż rzeki Czarna do torów kolejowych CMK. Dalej wzdłuż torów, na południe do przejazdu kolejowego w okolicach 
miejscowości Oleszno. Od wiaduktu na północ wzdłuż drogi publicznej przez miejscowości : Żeleźnica, Kajetanów i Góry Mokre do 
skrzyżowania w sąsiedztwie wsi Wojciechów i Borowa. 

 

3 09.11.2019 W granicach administracyjnych leśnictw Piskorzeniec i Ruda Pilczycka  

4 24.11.2019 Od miejscowości Przedbórz, na południowy wschód, drogą publiczną przez Jabłonną, Brzostek, Gaj do miejscowości Józefów. Następnie, 
od miejscowości Józefów na zachód, drogą publiczną do miejscowości Dobromierz i dalej przez Mrowinę i Piaski do miejscowości 
Krzętów. Od Krzętowa w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Pilicy do miejscowości Przedbórz. 

 

5 01.12.2019 Od miejscowości Czermno na wschód, wzdłuż linii wysokiego napięcia do torów CMK. Dalej na południe, wzdłuż torów do rzeki Czarna 
w sąsiedztwie miejscowości Zaostrów. Następnie na wschód, wzdłuż rzeki Czarna do granicy województw. Dalej na północ, wzdłuż 
granicy województw do miejscowości Piskorzeniec a następnie na zachód do skrzyżowania dróg w sąsiedztwie miejscowości 
Wojciechów i Borowa. Od skrzyżowania na północ, prze Pikule do miejscowości Czermno. 

 

6 15.12.2019 Od miejscowości Przedbórz na wschód wzdłuż drogi publicznej do miejscowości Wojciechów. Następnie od miejscowości Borowa na 
południe, wzdłuż drogi publicznej do miejscowości Góry Mokre. Z miejscowości Góry Mokre na zachód do miejscowości Józefów i dalej 
na północ, przez gaj, Brzostek i jabłonną do miejscowości Przedbórz. 

 

7 28.12.2019 W granicach administracyjnych obwodu nr 315  

8 29.12.2019 Od miejscowości Przedbórz, na południowy wschód, drogą publiczną przez Jabłonną, Brzostek, Gaj do miejscowości Józefów. Następnie, 
od miejscowości Józefów na zachód, drogą publiczną do miejscowości Dobromierz i dalej przez Mrowinę i Piaski do miejscowości 
Krzętów. Od Krzętowa w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Pilicy do miejscowości Przedbórz. 

 

9 12.01.2020 Od skrzyżowania dróg Przedbórz – Ruda Pilczycka i Czermno – Góry Mokre, w sąsiedztwie miejscowości Wojciechów i Borowa, na 
wschód do granicy województw (łódzkiego i świętokrzyskiego), dalej na południe wzdłuż granicy województw do rzeki Czarna. 
Następnie wzdłuż rzeki Czarna do torów kolejowych CMK. Dalej wzdłuż torów, na południe do przejazdu kolejowego w okolicach 
miejscowości Oleszno. Od wiaduktu na północ wzdłuż drogi publicznej przez miejscowości : Żeleźnica, Kajetanów i Góry Mokre do 
skrzyżowania w sąsiedztwie wsi Wojciechów i Borowa. 

 

10 25 01.2020 W granicach administracyjnych obwodu nr 315  

 

 


