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Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 127, poz. 1066, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
16 marca 2005 r. w sprawie okreÊlenia okresów polo-
waƒ na zwierz´ta ∏owne (Dz. U. Nr 48, poz. 459) w § 1
w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) odyƒce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy
czym za warchlaki uznaje si´ dziki od dnia uro-
dzenia do dnia 31 marca nast´pnego roku ka-
lendarzowego — przez ca∏y rok,”;

2) pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9) lisy — od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca,
a na terenach obwodów ∏owieckich, w których

wyst´puje g∏uszec lub cietrzew lub prowadzo-
no w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasie-
dlenia zajàca, ba˝anta lub kuropatwy — przez
ca∏y rok; 

10) norki amerykaƒskie, jenoty i szopy pracze —
przez ca∏y rok;”;

3) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) g´si:

a) zbo˝owe i bia∏oczelne — od dnia 1 wrzeÊ-
nia do dnia 21 grudnia, a na terenie woje-
wództw: zachodniopomorskiego, lubu-
skiego, wielkopolskiego i dolnoÊlàskiego
— do dnia 31 stycznia,

b) g´gawy — od dnia 1 wrzeÊnia do dnia
21 grudnia, a na terenie województw: za-
chodniopomorskiego, lubuskiego, wielko-
polskiego i dolnoÊlàskiego — do dnia
15 stycznia;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 22 wrzeÊnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia okresów polowaƒ na zwierz´ta ∏owne

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.




