POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
Koło Łowieckie „ KNIEJA”
w Tczewie
Siedziba Koła : 83-136 Opalenie, Pólko 3
Adres do korespondencji : 83-110 Tczew, ul. Spółdzielcza 17
NIP : 593 – 10 – 59 – 133 Regon : 190848033
PKO Bank Polski Oddział 3 w Tczewie : 06 1440 1198 0000 0000 1444 5064
E-mail : biuro@kniejatczew.pl
ZARZĄD KOŁA :

L.dz. : 281/2020

Urząd Gminy w Smętowie
Dworcowa 10
83-230 Smętowo Graniczne

PREZES :
kol. Paweł Głowala
tel. kom : 663-900-115
ŁOWCZY :
kol. Marek Tafliński
tel. kom : 667-611-020
SEKRETARZ :
kol. Daniel Pustkowski
tel. kom : 601-448-872
P.O SKARBNIKA :
kol. Ignacy Stawicki
tel. kom : 504-155-225
PODŁOWCZY
OBWÓD 279:
kol. Jarosław Szramka
tel. kom : 696-092-504

Tczew, dnia 04.09.2020r.

Koło Łowieckie „Knieja” w Tczewie informuję, że zgłoszenia szkód w uprawach
rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenie Waszej Gminy tj. obwodu
łowieckiego nr 280 należy zgłaszać na piśmie na adres Koła:
Koło Łowieckie „Knieja” w Tczewie, ul. Spółdzielcza 17, 83-110 Tczew.
Do zgłoszenia należy dołączyć wyrys z rejestru gruntów z numerem działki
rolnej na której wystąpiła szkoda. W zgłoszeniu winny być zawarte następujące dane:
- miejsce zamieszkania właściciela działki;
- miejscowość w której znajduje się działka na której doszło do uszkodzenia
uprawy,
- powierzchnia całkowita działki;
- powierzchnia uszkodzona;
- powierzchnia zredukowana
- rodzaj uprawy;
- datę wystąpienia szkody;
- gatunek zwierzyny która wyrządziła szkodę;
- dane do kontaktu -nr telefonu lub email;
- nr konta bankowego.
Osobą upoważnioną do pilnego kontaktu z miejscowymi rolnikami z ramienia koła jest
kol. Jakub Jaskólski podłowczy na obwodzie 280- nr tel. 513016402

PODŁOWCZY
OBWÓD 280 :

Jednocześnie w załączniku przesyłamy plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021.

kol. Jakub Jaskólski
tel. kom : 513-016-402

Biorąc powyższe pod uwagę ,prosimy o poinformowanie zainteresowanych oraz
zamieszczenie przedmiotowej informacji na Waszej stronie internetowej.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI
REWIZYJNEJ :
kol. Jarosław Pielecki
tel. kom : 509-661-218

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”
Sekretarz Koła Łowieckiego „Knieja” w Tczewie
kol. Daniel Pustkowski
Otrzymują:
1.Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
2. a/a

