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w sezonie łowieckim ………………………………. 

Lp. Data 
polowania 

Łowisko 
(leśnictwo) 

Miejsce i godzina 
rozpoczęcia 
polowania 

Planowana 
godzina 

zakończenia 
polowania 

Gatunek zwierzyny do 
pozyskania 

Rodzaj polowania 
(szkoleniowe, dla 

myśliwych 
cudzoziemców, 

komercyjne, realizacja 
planu pozyskania) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



2 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

  Zatwierdzam 
(podpis Dyrektora RDLP) (podpis Nadleśniczego) 


	zn: 
	 spr: ZG.7312.37.2021

	nadleśnictwo: Miechów
	sezon: 2021/2022
	obwód: 2 i 3
		2021-10-06T10:19:28+0200
	Andrzej Brak


		2021-10-18T13:44:52+0200
	Michał Goś


	data_1: 07.11.2021
	data_3: 20.11.2021
	data_4: 27.11.2021
	data_5: 04.12.2021
	data_6: 11.12.2021
	data_7: 18.12.2021
	data_8: 08.01.2022
	data_9: 15.01.2022
	data_10: 22.01.2022
	data_11: 
	data_12: 
	data_13: 
	data_14: 
	data_15: 
	data_16: 
	data_17: 
	data_18: 
	data_19: 
	data_2: 13.11.2021
	data_21: 
	data_20: 
	data_22: 
	data_23: 
	data_24: 
	data_25: 
	data_26: 
	data_27: 
	data_28: 
	data_29: 
	data_30: 
	low_1: Chrusty/Tunel
	low_2: Chrusty/Tunel
	low_3: Chrusty/Tunel
	low_4: Chrusty/Tunel
	low_5: Chrusty/Tunel
	low_6: Chrusty/Tunel
	low_7: Chrusty/Tunel
	low_8: Chrusty/Tunel
	low_9: Chrusty/Tunel
	low_10: Chrusty/Tunel
	low_11: 
	low_12: 
	low_13: 
	low_14: 
	low_15: 
	low_16: 
	low_17: 
	low_18: 
	low_19: 
	low_20: 
	low_21: 
	low_22: 
	low_23: 
	low_24: 
	low_25: 
	low_26: 
	low_27: 
	low_28: 
	low_29: 
	low_30: 
	mie_1: Deputaty Lesnictwo Tunel 07:30
	mie_2: I wiata L-ctwo Chrusty 07:00
	mie_3: Deputaty Lesnictwo Tunel 07:30
	mie_4: I wiata L-ctwo Chrusty 07:00
	mie_5: Deputaty Lesnictwo Tunel 07:30
	mie_6: I wiata L-ctwo Chrusty 07:00
	mie_7: Deputaty Lesnictwo Tunel 07:30
	mie_8: I wiata L-ctwo Chrusty 07:30
	mie_9: Deputaty Lesnictwo Tunel 07:30
	mie_10: I wiata L-ctwo Chrusty 07:30
	mie_11: 
	mie_12: 
	mie_13: 
	mie_14: 
	mie_15: 
	mie_16: 
	mie_17: 
	mie_18: 
	mie_19: 
	mie_20: 
	mie_21: 
	mie_22: 
	mie_23: 
	mie_24: 
	mie_25: 
	mie_26: 
	mie_27: 
	mie_28: 
	mie_29: 
	mie_30: 
	godz_1: 16:00
	godz_2: 16:00
	godz_3: 16:00
	godz_4: 16:00
	godz_5: 16:00
	godz_6: 16:00
	godz_7: 16:00
	godz_8: 16:00
	godz_9: 16:00
	godz_10: 16:00
	godz_11: 
	godz_12: 
	godz_13: 
	godz_14: 
	godz_15: 
	godz_16: 
	godz_17: 
	godz_18: 
	godz_19: 
	godz_20: 
	godz_21: 
	godz_22: 
	godz_23: 
	godz_24: 
	godz_25: 
	godz_26: 
	godz_27: 
	godz_28: 
	godz_29: 
	godz_30: 
	gat_1: Jeleń byk, dzik,sarna(koza, koźle)lis, jenot. kuna
	gat_2: Dzik, sarna(koza, koźle)lis, jenot. kuna
	gat_3: Jeleń byk, dzik,sarna(koza, koźle)lis, jenot. kuna
	gat_4: Jeleń byk, dzik,sarna(koza, koźle)lis, jenot. kuna
	gat_5: Jeleń byk, dzik,sarna(koza, koźle)lis, jenot. kuna
	gat_6: Dzik,sarna(koza, koźle)lis, jenot. kuna
	gat_7: Dzik,zając,lis, jenot. kuna
	gat_8: Dzik,bażant,lis, jenot. kuna
	gat_9: Dzik,bażant,lis, jenot. kuna
	gat_10: Dzik,bażant,lis, jenot. kuna
	gat_11: 
	gat_12: 
	gat_13: 
	gat_14: 
	gat_15: 
	gat_16: 
	gat_17: 
	gat_18: 
	gat_19: 
	gat_20: 
	gat_21: 
	gat_22: 
	gat_23: 
	gat_24: 
	gat_25: 
	gat_26: 
	gat_27: 
	gat_28: 
	gat_29: 
	gat_30: 
	rodz_1: Polowanie szkoleniowe
	rodz_2: Polowanie komercyjne
	rodz_3: Realizacja planu pozyskania
	rodz_4: Realizacja planu pozyskania
	rodz_5: Realizacja planu pozyskania
	rodz_6: Polowanie komercyjne
	rodz_7: Realizacja planu pozyskania
	rodz_8: Realizacja planu pozyskania
	rodz_9: Realizacja planu pozyskania
	rodz_10: Realizacja planu pozyskania
	rodz_11: 
	rodz_12: 
	rodz_13: 
	rodz_14: 
	rodz_15: 
	rodz_16: 
	rodz_17: 
	rodz_18: 
	rodz_19: 
	rodz_20: 
	rodz_21: 
	rodz_22: 
	rodz_23: 
	rodz_24: 
	rodz_25: 
	rodz_26: 
	rodz_27: 
	rodz_28: 
	rodz_29: 
	rodz_30: 


