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Brańsk, dnia 27.10.2020 r. 

GKM.6150.3.2020 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Burmistrz Miasta Brańsk działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy                                       

z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) podaje                   

do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia                          

oraz miejsca polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „ŻURAW” w Brańsku w roku 

gospodarczym 2020/2021 : 
 

Lp. Data polowania 
Miejsce 

zbiórki 

Teren 

polowania 

Gatunek zwierzyny  

do odstrzału 

1 07.11.2020 Gajówka Józefin Obwód 266, 277, 276 jeleń byk, jeleń łania, jeleń cielę, dzik, lis 

2 15.11.2020 Targowica w Brańsku Obwód 266, 277, 276 jeleń byk, jeleń łania, jeleń cielę, dzik, lis 

3 05.12.2020 Targowica w Brańsku Obwód 266, 277, 276 jeleń byk, jeleń łania, jeleń cielę, dzik, lis 

4 12.12.2020 Targowica w Brańsku Obwód 266, 277, 276 jeleń byk, jeleń łania, jeleń cielę, dzik, lis 

5 20.12.2020 Gajówka Józefin Obwód 266, 277, 276 jeleń byk, jeleń łania, jeleń cielę, dzik, lis 

6 03.01.2021 Targowica w Brańsku Obwód 266, 277, 276 jeleń byk, jeleń łania, jeleń cielę, dzik, lis 

7 10.01.2021 Targowica w Brańsku Obwód 266, 277, 276 jeleń byk, jeleń łania, jeleń cielę, dzik, lis 

8 17.01.2021 Targowica w Brańsku Obwód 266, 277, 276 jeleń byk, jeleń cielę, dzik, lis 

9 24.01.2020 Przystanek Koce Borowe Obwód 266, 277, 276 jeleń byk, jeleń cielę, dzik, lis 

 

Wszystkie polowania rozpoczynają się o godzinie 8
00

, a kończą o godzinie 15
00

. 
 

 

              Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie                    

nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego,                  

może zgłosić sprzeciw  do Burmistrza Miasta Brańsk wraz z uzasadnieniem. Sprzeciw                  

może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminach. 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 Miasta Brańsk, tablicach 

ogłoszeń na terenie miasta oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Brańsk. 

 

 


