Projekt zdnia 21czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A K L I M A T U I Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia…………….…….
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania
polowania i znakowania tusz
Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy zdnia 13 października 1995 r. – Prawo
łowieckie(Dz. U. z2022 r. poz. 1173) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska zdnia 23 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania iznakowania tusz (Dz. U. poz.
548z późn. zm.2))wprowadza się następujące zmiany:
1)

po §1 dodaje się §1a w brzmieniu:
„§ 1a. Przepisy rozdziałów 2-8 stosuje się odpowiednio do wykonywania
polowania na ptaki i ssaki należące do inwazyjnych gatunków obcych.”;

2)

w § 3:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„§ 3. 1. Do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących
nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka są dopuszczone:
1)

myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych
lub gładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, z której po maksymalnym
załadowaniu

można

oddać

najwyżej

sześć

pojedynczych

strzałów,

ztymżedo magazynka broni samopowtarzalnej można załadować jednorazowo
najwyżej dwa naboje;

1)

2)

Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z2009 r. poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901,
z 2017 r. poz. 1487, z 2021 r. poz. 1244 oraz z 2022 r. poz. 714.
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2)

pistolety i rewolwery, z wyłączeniem broni czarnoprochowej – wyłącznie do
dostrzeliwania

postrzałków

zwierzyny

oraz

uśmiercania

drapieżników

schwytanych w pułapki żywołowne.
2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych, o której mowa
w ust. 1 lit. a, musi być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską
charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 400 J w odległości 100 m od
wylotu lufy.
3. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z użyciem broni
myśliwskiej, o której mowa w ust. 1, przy czym:
1)

do polowania używa się wyłącznie naboi myśliwskich, z wyłączeniem naboi
myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi;

2)

przy polowaniu na łosie energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie
może być mniejsza niż 2500 J;

3)

przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki, z wyłączeniem dzików
warchlaków, energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być
mniejsza niż 2000 J;

4)

przy polowaniu na dziki warchlaki oraz sarny energia pocisku w odległości 100 m
od wylotulufy nie może być mniejsza niż 1000 J.”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do broni, o której mowa w ust. 1 pkt 2.”;

3)

w § 4 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Do wykonywania polowania w nocy na dziki, drapieżniki orazptaki i ssaki
należące do inwazyjnych gatunków obcych dopuszcza się używanie noktowizyjnych
i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych.”;

4)

w § 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Polowanie na zające może odbywać się wyłącznie jako polowanie
indywidualne

przy pomocy ptaków

łowczych

albo

polowanie

zbiorowe,

z

uwzględnieniem § 35.”;
5)

w § 7:
a)

ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dziki, drapieżniki oraz ptaki i ssaki należące do inwazyjnych gatunków obcych –
przez myśliwego wyposażonego wmyśliwską broń palną z zamontowanym
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celowniczym urządzeniem optycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 1a, oraz
lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę;”,
b)

uchyla się ust. 1a.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Piotr Kudelski
(- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

