[Dz.U. z 2009 r. nr 163; poz. 1303]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1)

z dnia 22 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na
zwierzęta łowne

Na podstawie art. 44 ust. 1 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 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia
okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459) w § 1 w ust. 1 wprowadza
się następujące zmiany:
1) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od
dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego - przez cały rok,";
2) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
"9) lisy - od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w
których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach
kalendarzowych zasiedlenia zająca, baŜanta lub kuropatwy - przez cały rok;
10) norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze - przez cały rok;";
3) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
"16) gęsi:
a) zboŜowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie
województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do
dnia 31 stycznia,
b) gęgawy - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw:
zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15
stycznia;".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Nowicki
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.

