Rozporządzenie ministra środowiska
z dnia … 2016 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.) zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 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:
1) w § 3:
a) Ustęp 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla
życia, zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, o
lufach gwintowanych lub gładkich, z tym że do magazynka broni można załadować jednorazowo
najwyżej 5 naboi”.
b) Ustęp 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do
strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w
odległości 100 m od wylotu lufy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7”.
c) Ustęp 6. otrzymuje brzmienie:
„6. Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się myśliwskiej broni długiej oraz
myśliwskich naboi z pociskami półpłaszczowymi i pełnopłaszczowymi lub myśliwskiej broni
długiej o lufach gładkich oraz naboi myśliwskich wymienionych w ust. 4 lub 5”.
d) po ustępie 6. dodaje się ustęp 7. w brzmieniu:

„7. Dopuszcza się dochodzenie postrzałka i uśmiercenie rannej zwierzyny z użyciem myśliwskiej
broni krótkiej”.
2) w § 4:
a) Ustęp 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Do wykonywania polowania dopuszcza się używanie urządzeń optycznych, w których obraz
celu powstaje w świetle naturalnym, oraz gdy jest przetwarzany przez urządzenia elektroniczne,
przy czym znak celowniczy w urządzeniu optycznym może być podświetlany. Urządzenie optyczne
może zawierać dalmierz”.
b) Ustęp 3. otrzymuje brzmienie: Dopuszcza się dochodzenie postrzałka z użyciem sztucznego
źródła światła przytwierdzonego do broni”.
3) w § 9:
a) Ustęp 1. zostaje wykreślony.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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