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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 września 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania
i znakowania tusz
Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) w § 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

14c) polowaniu zbiorowym — rozumie się przez
to polowanie wykonywane z udziałem co
najmniej dwóch współdziałających ze sobą
myśliwych albo myśliwego i naganiacza,
zorganizowane przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, prowadzone
przez prowadzącego polowanie; polowaniem zbiorowym nie jest poszukiwanie
postrzałka, o którym mowa w § 5 ust. 1
pkt 2 i 3;

.go

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U.
Nr 61, poz. 548) wprowadza się następujące zmiany:

14b) polowaniu przy stogach — rozumie się
przez to polowanie na drapieżniki z udziałem psów, na którym myśliwi zajmują stanowiska przy stogach i oddają strzały wyłącznie do zwierzyny odchodzącej od stogów;

„6) miocie — rozumie się przez to określony teren zawarty między naganką — przed rozpoczęciem pędzenia — a myśliwymi, z którego
wypłaszana jest zwierzyna, a w przypadku
polowania zbiorowego z ambon — teren
wyznaczony przez organizatora polowania,
na którym rozmieszczone są ambony i porusza się naganka;”,
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b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

14d) polowaniu zbiorowym z ambon — rozumie
się przez to polowanie zbiorowe, na którym myśliwi zajmują stanowiska wyłącznie na ambonach umożliwiających oddanie strzału z wysokości co najmniej 2 m
(odległość od powierzchni gruntu do podłogi w ambonie) i na którym każde pędzenie rozpoczyna się i kończy o czasie wyznaczonym przez prowadzącego polowanie;”,

„10a) nęcisku — rozumie się przez to miejsce
wabienia zwierzyny, gdzie wykłada się
przynętę;”,

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) pędzeniu — rozumie się przez to naganianie zwierzyny przez nagankę w kierunku
linii myśliwych stojących na stanowiskach,
a w przypadku polowania zbiorowego
z ambon — naganianie zwierzyny przez nagankę poruszającą się w miocie;”,

d) po pkt 14 dodaje się pkt 14a—14d w brzmieniu:

ww

„14a) polowaniu indywidualnym — rozumie się
przez to polowanie wykonywane przez
jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki przy
stogach i norach, wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem
podkładacza z psem, oraz polowanie na
ptactwo, w którym współpracuje ze sobą
nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa;

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223,
poz. 1777.

e) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) prowadzącym polowanie — rozumie się
przez to osobę wyznaczoną przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego
do kierowania przebiegiem polowania
zbiorowego;”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się,
z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie z użyciem
myśliwskiej broni palnej o lufach gwintowanych i kalibrze minimum 5,6 mm oraz stosowanych do niej naboi myśliwskich z pociskami półpłaszczowymi, które w odległości
100 m od wylotu lufy posiadają energię nie
mniejszą niż:
1) 2 500 J przy polowaniu na łosie;
2) 2 000 J przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki;
3) 1 000 J przy polowaniu na sarny, dziki
warchlaki i drapieżniki.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do wykonywania polowania nie można
używać broni czarnoprochowej.”;
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3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Do wykonywania polowania dopuszcza się
używanie wyłącznie urządzeń optycznych,
w których obraz celu powstaje w świetle
naturalnym i nie jest przetwarzany przez
urządzenia elektroniczne, przy czym znak
celowniczy w urządzeniu optycznym może
być podświetlany. Urządzenie optyczne
może zawierać dalmierz.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie
dotyczy lornetek używanych do obserwacji.
3. Dopuszcza się dochodzenie postrzałka
z użyciem sztucznego źródła światła, nieprzytwierdzonego do broni.”;
4) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

8) polowanie na zwierzynę grubą może odbywać się pod warunkiem zapewnienia
w poszukiwaniach postrzałka udziału ułożonego w tym celu psa.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli dzień 31 stycznia przypada na dzień
poprzedzający dzień wolny od pracy, okres
polowań z psami lub naganką, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kończy się ostatniego dnia
wolnego od pracy z dni następujących bezpośrednio po dniu 31 stycznia.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Podczas polowania nie strzela się do:
1) licówki;
2) zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego
dokarmiania, z wyjątkiem polowań na
dziki i drapieżniki przy nęciskach; myśliwy powinien ustalić u dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lokalizację
nęcisk w obwodzie łowieckim, a dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego
powinien uzgodnić ich lokalizację na terenach leśnych z właściwym nadleśnictwem;
3) zwierzyny z pojazdów silnikowych i zaczepionych do nich przyczep, naczep lub
innych urządzeń oraz z pojazdów konnych, a także z łodzi o napędzie silnikowym z pracującym silnikiem;
4) zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych;
5) ptactwa niebędącego w locie, z wyjątkiem jarząbków, gęsi i łysek;
6) zajęcy pozostających w bezruchu;
7) celów nierozpoznanych.
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„1. Przy wykonywaniu polowania należy brać
pod uwagę, że:
1) polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od dnia 1 października do dnia 31 stycznia; ograniczenie to nie
dotyczy polowania z psami lub naganką
na ptactwo łowne, z psami lub naganką
na drapieżniki oraz poszukiwania postrzałka z psem na otoku;
2) poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej
w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod
warunkiem niezwłocznego zawiadomienia o tym dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, nie później jednak niż po
upływie 12 godzin od rozpoczęcia poszukiwań; poszukujący postrzałka może korzystać z pomocy naganiacza lub innego
myśliwego, a także korzystać z psa prowadzonego na otoku;
3) dopuszcza się poszukiwanie postrzałka
zwierzyny grubej na terenie niewchodzącym w skład obwodu łowieckiego za zgodą władającego terenem i z zachowaniem
szczególnych środków bezpieczeństwa;
poszukujący postrzałka może korzystać
z pomocy naganiacza lub innego myśliwego, a także korzystać z psa prowadzonego na otoku;
4) zgoda, o której mowa w pkt 3, nie musi być
wydawana w każdym przypadku postrzelenia zwierzyny, lecz może być wydawana
dzierżawcy lub zarządcy sąsiadującego
z tym terenem obwodu łowieckiego na
określony czas lub mieć charakter stały;
5) myśliwy powinien poszukiwać, dochodzić
i uśmiercić ranną zwierzynę możliwie
szybko i w sposób oszczędzający jej niepotrzebnych cierpień;
6) dopuszcza się podniesienie zwierzyny
drobnej, która padła po strzale w polu
widzenia od granicy obwodu łowieckiego,
w którym myśliwy wykonuje polowanie;
7) polowanie na ptactwo może odbywać się
pod warunkiem używania ułożonego
w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych;
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2. Podczas polowania zabrania się wykorzystywania:
1) oślepionych lub okaleczonych zwierząt
użytych jako wabiki;
2) urządzeń odtwarzających nagrania głosów zwierząt w celu wabienia i płoszenia
zwierzyny;
3) urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, które mogą zabijać lub ogłuszać;
4) luster i innych urządzeń oślepiających;
5) gazu i dymu do wypłaszania zwierząt.”;

6) w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dziki, piżmaki i drapieżniki — przez myśliwego
wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz lornetkę i latarkę;”;
7) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Używanie optycznych przyrządów celowniczych
na polowaniu zbiorowym jest możliwe pod warunkiem, że luneta ma ustawioną krotność nie
większą niż trzy. Ograniczenie krotności lunety
nie dotyczy polowań zbiorowych z ambon.”;
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8) w § 17 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7) strzał kulą do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż
40 m, a w przypadku polowania zbiorowego
z ambon — na odległość nie większą niż 80 m;
8) oddawanie strzału do zwierzyny płowej w miot
może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego
polowanie, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo; zgoda taka nie jest wymagana
podczas polowania zbiorowego z ambon;”;

6. Książka ewidencji stanowi własność
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego i nie może być bez ich zgody przemieszczana z określonego miejsca jej wyłożenia.”;

13) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Polowanie zbiorowe może być wykonywane z udziałem zarówno naganki, jak
i psów.
2. Pierwsze pędzenie nie może rozpocząć
się wcześniej niż o wschodzie słońca,
a ostatnie pędzenie nie może zakończyć
się później niż o zachodzie słońca.”;

14) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, kierując się troską o bezpieczeństwo
osób i mienia, uprzednio zawiadamia właściwych miejscowo nadleśniczych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
o terminach organizowanych przez siebie
polowań zbiorowych.”;
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9) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Polowanie indywidualne nie może odbywać
się z użyciem naganki lub udziałem podkładacza z psem, z wyjątkiem polowania na
drapieżniki przy stogach i norach oraz polowania na ptactwo.”;
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10) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:
„§ 21a. Polowanie indywidualne nie może odbywać się równocześnie z polowaniem zbiorowym w tym samym obwodzie łowieckim.”;

15) w § 32 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) może zarządzić pominięcie pierwszego i drugiego sygnału jako niecelowych lub mogących
wprowadzić w błąd uczestników polowania;
naganka rusza wówczas o godzinie określonej
przez prowadzącego polowanie;”;

16) w § 33 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
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11) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Myśliwy jest obowiązany zwrócić wydającemu
upoważnienie po jego wykorzystaniu lub utracie przez nie terminu ważności lub przedłożyć
mu upoważnienie, na jego żądanie, w celu dokonania korekty (wykreślenie zwierzyny do odstrzału) w przypadku zrealizowania planu pozyskania danego gatunku zwierzyny.”;
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12) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. 1. Na terenie obwodu łowieckiego znajduje
się jedna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym, zwana dalej „książką ewidencji”.
2. Wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący
polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lub osoby
upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów.
3. Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego
rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż
24 godziny przed rozpoczęciem polowania.
4. W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania
nie może w tym samym czasie, bez zgody myśliwego wykonującego polowanie
w tym miejscu, polować inny myśliwy.
5. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować
pisemnie właściwego nadleśniczego
o miejscu wyłożenia książki ewidencji
oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osoby upoważnionej albo
osób upoważnionych do dokonywania
wpisów, a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie oraz innym
upoważnionym do tego osobom na każde żądanie.

„7) myśliwy jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania.”;

17) w § 51 w ust. 3 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) oświadczenie myśliwego lub osoby dostarczającej tuszę o braku zastrzeżeń wagowych
i jakościowych oraz o dołączeniu oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia, którego wzór został
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn.
zm.3)), jeżeli takie oświadczenie zostało do tuszy dołączone;”;

18) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
19) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: A. Kraszewski
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429,
z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r.
Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 22 września 2010 r. (poz. 1250)

Załącznik nr 1

WZÓR
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UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA POLOWANIA INDYWIDUALNEGO

*)

Niepotrzebne skreślić.
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Wypełnić przed podjęciem czynności transportowych.
Dotyczy samców zwierzyny płowej.
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Załącznik nr 2

*

Książka powinna być przeszyta i mieć ponumerowane strony.
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