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kumm t6w podróży oraz ustalą, ja.kie dokumenty należy przed
łożyć \v ce-lu ich otrzymania, j ak również wydaszą w drodze 
roz'POiIząclzenia przepisy o zasadach i trybie postępowania w 
sprawach pasczportów, wkładek paszportowych i dokument6w 
podróży . 

Art. 27. Traci moc dekret Z dnia 14 sierpnia 1954 r. 
o paszportach zagranicznych (Dz. U. Nr 39, ·poz. 170). 

Art. 28. 1. Do czasu wydania przepis6w wykonawczych 
do ustawy zachowują moc dot ychczasowe przepisy wykonaw
cze, j eżeli nie są sprzeczne z lIstaW c). 

2. MinistrO\o\rie Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicz
nych określą w drodze rozporządzenia lermin i tryb unieważ

niania paszportów zagranicz.nych, wydanych na podstaw ie de
kretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych, 

Art. 29. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogŁoszenia. 

. Przewodniczący Rady Państwa : A. Zawadzki 

Sekretarz Rady Państwa : J. Horodeck i 
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UST A WA 

Z dnia 17 czerwca 1959 r. 

o uregulowaniu niektórych spraw kon~mlarn ych. 

A rt. 1. Konsulów generalnych, konslt!ów i wicekonsulów, 
mających pełnić funkcje kierowników polsk ich urzędów kon
sularnych, mianuje Minister Spraw Zagrani cznych za zgodą 
Rady PaI'lstwa, która wys tawia im listy komisyjne. 

P
i f t. 2. Rada Państwa u dziela exequatur konsulom gene

raln m, konsulom i wicekonsulom państw obcych, mianowa
nym na .stan·owiska kierowników urzędów konsularnych w 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 3. 1. Rada Państwa może upoważnić Ministra Spraw 
Zagran icznych do wystawiania listów komi-syjnych i udzie
liłnia exequalur. 

2. Mianowanie osób, którym listy komisyjne wystawiaJ 
Minister Spraw Zagranicznych, nie wymaga zgody Rady Ęań-
6twa. 

Art. 4. Ust Y komi syjne i exequ~tur udzielone p rzed 
d:liem wejścia IV życie n iniejszej ustawy za chowują moc. 

Arl. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PrzewodJ1iczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekwtarz Rady Państwa: J. Horodecki 
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USTAWA 

z dnia 17 czerwca 1959 r. 

o hodowJt, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. 

R-o z d z i a ł 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. t. 1. Łowiectwo w rozumieniu ustawy oznacza pIa
nowe gospodarowanie zwierzyną , zgodnie z potrzebami gos
podarstwa na rodowego i wymaganiami ochrony przyrody. 

2. Gospodarowanie zwierzyną odbywa się na podsta
wie zatwierdzopego planu hodowlanego. Obejmuje ono ho
dowlę i o chronę ' zwierzyny, polowanie oraz wprowadzanie 
upolowanej zwierzyny do obrotu gospodarczego. 

3. Hodowla w rozumienIu ustawy oznacza planowe kie
ro anie rozwojeIn zwierzostanu. 

4. Polowanie w rozumieniu ustawy oznacza: tropienie, 
ści anie, strzelanie oraz ł owi enie sposobami dozwolonymi I . 

zwierzyny żywej, zmierzające do wejśc ia w jej posiadanie. 
Fowyższe czynności wykonywane w ogrodzQnych zw i e rzyń

cach, parkach narodowych i niektó rych reze rwatach przy
rody ni e są polowaniem w rozumieniu ustawy. 

Art. 2. Zwierzyna w sŁanie wolnym stanowi wła,sność 
Państwa. 

A rt. 3. 1. Uslala się dwa rod zaj0 zwicrzyllców ło\'.;i eckich : 

1) zamknip,te, 

2) otwarte. 

2. Zwie rz yniec zClmknięty s tanowi obszar· gruntu, nt! 
k tórym prowad'lOna jest hodowla ni ektórych gatunków zwie
rząt łownych, a w szczególności bażanlów, kuropatw i za-
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jęcy, ogrodzony trwale w ten sposób, że hodowane zwie
rzętanie mogą się z niego wydostać na swobodę. 

3. Zwierzyniec otwarty stanowi obszar gruntu nie 
ogrodzony, na k tórym zwierzyna łowna jest hodowana w na
turalnych warunkach, specjalnie chroniona i nie ni epoko
jona. 

Art. 4. 1. Zaliczenia terenów do zwierzyl1ców dokonują 
prezydia wojewódzkich rad narodowych na wniosek zarząd
cy lub dzierżd wcy obwodu low ieckiego. 

2. Teren uznany w trybie przepisów ustawy z dnia 
7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 
180) za rezerwat przyrody, w którym wprowadzono zakaz 
polowania, chwytania i zabijania dzi ko żyjących zwierząt, 

jest rezerwatem w rozumieniu art. 1 ust. 4. 

Art. 5. 1. Zw ierzyna w roz,lmieniu ustawy oznacza na
stępujące dzikie zwierzęta łowne: łosie, jelenie, dan.iele, 
sarny, muflony, dziki, rys ie, junoty, lisy, borsuki, wydry, 
piżmaki, kuny leśne, tchórze, wiewiórki, zające szaraki, kró
liki, dropie, głuszce, cietrzewie, jarząbki, bażanty, kuro
p atwy, przep iórki, czaple siwe, sionki, dubelty, kszyki, be
kasiki, derkacze, bataliony. łyski, dzikie gęsi, dzikie kaczki, 
grzywacze, kwiczoły i paszkoty. Gatunki tych zwierząt prze
trzymywane w ogrodach zoologicznych i w zamkniętych 

ośrodkach badawczych nie podlegają przepisom ustawy. 

2. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może 

uznać w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii Pol
skiego Związku Łowieckiego i Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody zwierzęta innych gat.unków niż wymienione w ust. 1 
za zwierzęta łowne lub też wyłączyć ze spisu dzikich zwie
rząt łownych poszczególne ich gatunki. 

3. Zaprowadzenie hodowli dziki ch zwierząt łownych nie 
występujących dotychczas w kraju wymaga zezwolenia Mi
nistra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wydanego w po
rozumieniu z Ministrem Rolnictwa po zasięgnięciu opinii 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

R o z d z i a ł II. 

o organach administracji państwowej w zakresie łowieclwa. 

Art. 6. 1. Na,C'Zelnym organem a dminis tracji pails twowej 
w zakresie łowiectwa jest Minister Leśnictwa i PuenJYsłu 
Drzewnego. 

2. Przy Ministrze Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
działa Państwowa Rada Łowiecka jako organ doradczy 

opiniodawczy w sprawach łowiectwa. 

3. Państwowa Rada Łowiecka składa się z 30 człon
k ów, powoływcmych przez Prezesa Rady Ministrów na wnio
sek Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Przewod
niczącym Państwowej Rady Łow ieckiej jest Minister Leś
n ictwa i Przemysłu Drzewnego. 

4. Szczególowy skład Rady, sposób powoływania .czł~n
k ów oraz zakres jej działania ustali Prezes Rady Mll1lstrow 
w drodze rozporZćldzenia . 

Art. 7. 1. Adminis t.ra cję pań stwową w zakresie łowiectwa 
w terenie sprawują właściwe dla spraw rolnych i leśnych 
organy prezydiów Tad narodowych. 

2. Przy prezydiach wojewódzkich i powiatowych rad 
narodowych działają komisje łowieckie jako organ doradczy 
j opiniodawczy w sprawach łowiectwa. 

Art. 8. 1. W skład wojewódzkiej komisji łowieckiej 

wchodzi przewodniczący powołany przez prezydium woje
wódzkiej rady narodowej oraz członkaw ie zgłoszeni po jed
nym przez właściwe przeds iębiorstwo lasów paI1stwowych , Zd

rząd pallslwowych gospodarstw rolnych, wojewódzki zwią
zek ro'lniczych spółdzielni produkcy jnych , wojewódzki 'lwią

!lek kółek i organizacji rolniczych, dwóch przedstawicieli Pol
skiego Związku Łowieckiego oraz p rzedsta wiciel wojewódz
kiej komendy Milicji Obywatelskiej. 

2. W skład powiatowej komisji łowieckiej wchodzi 
przewodniczący powołany przez prezydium powiatowej ra
dy narodowej oraz członkowie zgłoszeni po jednym p rzez 
właściwe przedsiębiorstwo lasów państwowych, zarząd 
państwowych gospodarstw rolnych, powiatowy związek rol
ni czych spółdzielni produkcyjnych, powiatowy związek kó
łek i organizacji rolniczych, dwóch przedstawicieli Polskiego 
Związku Łowieckiego , przedstawiciel powiatowej komendy 
Milicji Obywatelskiej oraz dwóch przedstawicjeli gromadz
kich rad na rodowych, powołanych prZEZ p rezydium powiato
w ej rady narodowej. 

3. Skład komisji łowiecki ch zatwierdza prezydiu m 
właściwej rady narodowej. 

R o z d z i a ł III. 

Obwody łowieckie. 

Art. 9. Polowanie może być wykonywane wyłącznie 
w obwodzie łowieckim, a na innych terenach - za zezwo
leniem zarządcy tych terenów, wydanym za zgodą Minis tra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

Art. 10. 1. Obwód łowiecki sto.l1owi obszar gruntów 
o ciągłej pow ierzchni, na których istnieją warunki do prowa
dzenia łowiectwa. 

2. Obwód łowiecki obejmuje powierzchnię nie mniej
szą niż 3000 ha. Minister Leśnictwa i Przem.ysłu Drzewnego 
może w uzasadnionych przypadkach zezwohć na tworzenIe 
obwodów o powierzchni mniejsze j. 

Art. 11. 1. Obwody łowieckie dzielą się na obwody lo
wieckie pallstwowe i obwody łowieckie wspólne. 

2. Obwody łowiecki e państwowe są to obwody, w któ
rych obszar gruntów stanowiący~h wła~ność Państwa obej
muje co najmniej 60% całej powlerzcbl1l. 

3. Obwody łowieckie wspólne są lo obwody, składające 
sie z gruntów różn ych właścicieli; do obwodow ~ych za
li c'za się również obwody, obejmujące grunty panstwowe,. 
j eże li ich obszar jest mniejszy niż 60% calej powlerzchm 
obwodu. 

Art. 12. 1. Granicami 'obwodów łowicckic~ powinny być 
w miarę możności drogi publiczne. tory kolejowe, inne wy
raźne znaki w terenie oraz brzegi wód otwartych. 

2. Granice obwodów łowieckich, w których mają swo
ją o stoję je-lenie, daniele i dz iki, po winny być dostosowane 
do naturalnych granic ostoi. 

3. Obwód łowiecki nie powinien wykraczać poza gra
nice województwa. 

Art. 13. l . W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: 

1) parki narodowe oraz rezerwaty przyrody, o których lTl o-
wa wart. l ust. 4; 

... 
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2) tereny zaliczone do zwierzyńców; 

3) tereny w wankach adlńinistracyjnych miast; jeżeli jed
nak granice te obejmują większe obszary rolne lub 
leśne, z obszarów tych może być utworzony obwód IQ
wiecki lub mogą one być włączone do innych obwodów 
łowieckich; 

4) nueJscowoSCI nie zaliczone do miast, w granicach obej
mujących zabudowania rriieszkalne i gospodarcze wraz 
z pod~órzami, place i ulice or~z drogi wewnątrz tych 
miej scowości; 

5) budowle, zakłady, urządzenia i tereny przeznaczone na 
cele społeczne, przemysłowe, handlowe, składowe, frans
portowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charak
terze · zabytkowym - w granicach ich ogrodzeń, a w ra
zie braku ogrodzeń - ' w granicach obejmujących ca
łość zabudowań, urządzell i składowisk · oraz obiektów 
zabytkowych; 

I -
6) uwrawy rolne ogrodowe o charakterze specj~.lnym, 

wymagające ze względu na Ich charakter wyłączenia 

z obwodów łowieckich w granicach ich stałych ogrodzeń; 

7) obszary służące do hodowli zwierząt domowych lub dzi
kich w granicach ich stałych ogrodzeń . 

2. Obszary gruntu pozostające w zarządzie organów 
wojskowych albo przydzielone tym o rganom do terenowego 
wykorzystania mogą być włączone do obwodów łowieckich 
za zg~dą tych organów. 

. 3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych warun
kami I gospodarczymi i bezpieczelistwem Pań stwa Minister 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może w porozumieniu 
z zaihteresowanym ministrem uznać inne jeszcze obszary, 
nie wymienione w ust. 1, za podlegające wyłączeniu z obwo
dów łowieckich. 

Art. 14. l. Podziału obszaru Państwa na obwody łowiec 

kie oraz zmian granic obwodów łowieckich dokonuje w obrę

bie województwa właściwy d'la spraw rolnych i leśnych organ 
prezYi1dium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek pre
zydiUfII1 powiatowej rady narodowej , zgłoszony po zasieg
nięciu opinii powiatowej komisji łowieckiej. 

2. Jeżeli obwód łowiecki położony jest na obsza rze 
'dwóch lub więcej powiatów, wniosek wymieniony w ust. 1 
może zgłaszać każde z zainteresowanych prezydiów powia
towych rad narodowych. 

3. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może 

uchylić w trybie nadzo.ru decyzję właściwego dla spraw rol
nych I i leśnych organu prezydium wojewódzkiej rady naro
dowej lub w przypadku, gdy wymaga tego dobro hodow li 
i ochrony zwierzyny, dokonać bezpośrednio podziału na 
obwody łowieckie lub zmian granic dotychczasowych obwo
dów łowieckich po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

4. Podziału na obwody łowieckie i zmiany granic obwo
aów łowieckich, w skład których wchodzą obszary grun
tów pozostające w zarządzie organów wojskowych lub przy
dzielone tym organom do terenowego wykorzystania -- do
konywać można tylko ·za zgodą tych organów. 

trt. 15. I. Obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu 
kołoT łowieckim oraz innym organom Polskiego Związku 
Łowirckiego. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może zezwolić na 
wydzierżawienie obwodów łowieckich innym instytucjom 
po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego. 

Obwód łowiecki obejmujący obszary gruntu pozostające 
w zarządzie organów wojskowych albo przydz ielone tym 
organom do terenowego wykorzystania może być wydzier
żawiony ponadto w porozumieniu z tymi organami. 

2. Osobę dzierżawcy ustala prezydium powiatowej rady 
narodowej właściwe ze względu na położenie obwodu ło
wieckiego po uprzednim zasięgnięciu opinii powiatowej ko
misji łowieckiej. 

3. Obwód łowie cki państwowy wydzierżawia po uprzed
nim uzgodnieniu osoby dzierżawcy z prezydium powiatowej 
rady narodowej: 

1) przedsiębiorstwo lasów państwowych, jeżeli powierzchnia 
leśna wchodząca w skład obwodu łowieckiego wynosi 
ponad 30oio, 

2) w innych przypadkach - zarząd państwowych gospo
dars ~w rolnych .. 

4. Obwód łowiecki wspólny wydzierżawia właściwy dla 
spraw rolnych i leśnych organ prezydium powiatowej rady 
narodowej . Jeżeli obwód łowiecki jest położony na obszarze 
dwóch lub więc ej powiatów, wydzi erżawien i a dokonuje 
właściwy dla s praw rolnych i leśnych organ prezydium po
wiatowej rady narodowej, na którego terenie znajduje się 
większość gruntów wchodzących w skład obwodu ło
wieckiego. 

5. Umowa zawarta ni ezgodn ie z przepisami ust. 2, 3 4 
jest nieważna. 

6. Obwody łowieck ie wydzierżawia się na czas nie 
krót.szy niż 10 1111. Po upływ i e tego okresu dotychczasowem u 
dzi erżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu urnowy 
na dalszy okres. 

7. Umowa z dziNżawcą nie dotrzymującym warunków 
umowy może być rozwi ązana przed upływem terminu, na 
który została zawarta. O r oz wiązaniu umowy rozstrzyg'a 
wła':iciw e p rezydium powiatowej rady na rodowej po zasj(~g
nięciu opinii lub na vmiosek powiatowej komisji łowieckiej; 

B. Minister Leśnictw a i Przemysłu Drzewnego może na 
wniosek Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw 
Wewnętrznych -- jeżeli wymagają tego względy obrony Pań· 
stwa - rozwiąza ć' umowę dzierżawy obwodu, w którego 
skład wchodzą obszary gruntów pozostaj ących w zarządz ie 
organów wojskowych lub przydzielonych tym organom do 
terenowego wykorzystania. 

9. Wzór umo wy dzie rżawnej ustali Minister Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego w porozumieniu z Ministrem Rol
n ic twa ,po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowiec

ki ego. 

Art. 16. l Zasady ustalania czynszu za d zierżawę obwo
dów łowieckich zależnie od ich jakości określą Minister 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Minister Rolnictw_a 
po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego. 

2. Oprócz czynszu dzierżawnego wym.ienionego w ust. f 
dzierżawca obwodu łowieckiego uiszcza: 

1) za pozyskane jelenie, daniele i sarny - 50% przecięt
nej wartości pozyskanej zwierzyny na rzecz przedsię· 
biorstwa lasów państwowych, 

2) za pozyskaną inną niż wymienioną w pkt 1 zwierzynę ....... 
część wartości pozyskanej zwierzyny, określoną w tey· 
bie przewidzianym w ust. l, na rzecz wydzierżawia· 

jącego. 
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3. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może 

określić przypadki, w których oplata za pozyskaną zwie
Izyaę określona w ust. 2 pkt 1 może ulec zmniejszeniu. 

4. Dzierżawca obwodu lowieckiego przeznacza kwoty 
osiągnięte z pozyskanej zwierzyny, po uiszczeniu czynszu 
oraz opłat określonych w ust. 1 i 2, na po"dniesienie hodowli 

\ li ochronę zwierzyny oraz na realizację innych celów wyni
kających ze statutu Polskiego Związku Łowieckiego, według 
zasad ustalonych przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Ło

wieckiego. 

Art. 17. I. Przedsiębiorstwa lasów państwowych i' pań

stwowe gospodarstwa rolne obowiązane są do prowadzenia 
ośrodków hodowli zwierzyny, w szczególności przedsiębior

f>twa lasów paJlstwowych - do prowadzenia ośrodków ho
dowli jeleni, danieli, sarn i bażantów , a Jiiań stwowe gospo
darstwa rtJlne - ośrodków hodowli sarn, zajęcy, kuropatw 
i bażantów. Liczbę tych ośrodków ustali Minister Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego w porozumieniu z Ministrem Rol
nictwa. 

2. Polski Związek Łowiecki prowadzi ośrodki hodowli 
zwierzyny, przeznaczone na cele hodowlane i doświadczalne . 

3. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Mi
nister Rolnictwa po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku 

to'\vieckiego mogą wyłączyć w każdym czasie określone 

obwody łowieckie z wydzierżawienia przez koła łowieckie, 

celem prowadzenia na nich ośrodków hodowli zwierzyny. 
Jeżeli obwód łowiecki jest wydzierżawiony, następuje roz
liczenie z doty chczasowym dzierżawcą obwodu łowieckiego, 
który nie ma prawa do odszkodowania z tytułu przedtermi
nowego rozwiązania umowy. 

4. Rozliczenie obejmuje czynsz dzierżawny oraz nakła

dy poniesione w ostatnich dwóch latach p rzed wyłączeniem 
- obwodu lowieckiego. 

Art. 18. 1. Właściwy dla spraw rolnych i leśnych organ 
prezydium powiatowej rady narodowej przekazuje otrzymany 
czynsz dzierżawny oraz należne wydzierżawiającemu opłaty 

za pozyskaną zwierzynę pos,z:::zególnym prezydiom gromadz
kich rad narodowych oraz państwowym gospodarst"wom rol
nym stosownie do ilości gruntów, wchodzących w skład 
obwodu łowieckiego wspólnego. 

2. Przedsiębiorstwa lasów patistwowych otrzymują 
przypadającą stosownie do ilości państwowych gruntów leś
nych część czynszu dzierżawnego, a ponadto opłaty za po
zyskaną zwierzynę przew idziane wart. 16 ust. 2. 

3. Prezydium gromadzkiej rady narodowej przeznacza 
otrzymaną kwotę na cele społeczne gromady oraz na ho
dowlę i ochronę zwierzyny. 

4. W obwoda ch łowiecki ch państwowych, w skład któ
ry ch wchodzą grunty stanowiące własność indywidualną lub 
spółdzielczą, prezydium gromadZkiej rady narodowej otrzy
muje od zarządcy obwodu łowieckiego równowartość czyn
szu dzierżawnego oraz opłat za pozyskaną zwierzynę . Na
leżności te prezydia rad narodowych otrzymują w wyso
kości ustalonej przez "Ministrów Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego oraz Rolnictwa na podstawie przeciętnych czyn
szów i opłat uzyskiwanych z podobnych obwodów łowiec-

kich na obszarze powiatu~ " 

5. W obwodach łowieckich wspólnych, wyłączonych 
r: wydzierżawienia w celu prowadzenia ośrodków hodowli 
zwierzyny, ' prezydia gromadzkich rad narodowych ot rzymu-

ją od prezyd"iów powiatowych rad narvdowychróWrlowat
tość czynszu dzierżawnego oraz opłat za pozyskaną zwie:
Izynę według zasad określonych w ust. 4. 

Art. 19. 1. Zarząd nie wydzie rżawionych obwodów ło
wieckich państwowych sprawują przedsiębiorstwa lasów 
pmlstwowych, jeżeli powierzchnia leśna wchodząca w skład 

obwodu łowieckiego wynosi więcej niż 30%, a w innych 
przypadkach - zarządy państwowych gospodarstw rolnych. 

2. Zarząd nie wydzierżawionych obwodów łowieckich 
wspólnych sprawuje odpowiednia jednostka wymieniona 
w ust. 1. jeżeli w skład tycR obwodów wchodzą grunty pań
stwowe obejmujące więcej niż 30% powierzchni obwodu, 
a w innych przypadkach - właściwy dla spraw rolnych 
leśnych organ prezydium powiatowej rady narodowej. 

3. Zarząd nie wydzierżawionych obwodów łowieckich 

przeznaczonych na cele ośrodków hodowli zwierzyny spra
wują przedsiębiorstwa lub instytucje prowadzące te ośrodki. 

R o z d z i a ł IV. 

o hodowli ochronie zwierzyny oraz o obrocie zwierzyną. 

Art. 20. 1. Zarządca, a w obwodach wydzierżawionych 
dzierżawca obwodu łowieckiego ma obowiązek hodować 

i ochraniać zwierzynę zgodnie ze " wskazaniami planu ho
dowlanego. 

2. Hodowlę i ochronę zwierzyny na obszarach lasów 
państwowych wchodzących w skład obwodów łowieckich 

wykonują przedsiębiorstwa lasów pailstwowych ; w obwo- · 
dach łowi eckich wydzierżawionych - przy współudziale 
dzierżawcy obwodu łowieckiego. Szczegółowe zasady współ
działania " określi Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego . 

3. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego na wnio
sek Polskiego Związku Łowieckiego może przekazać hodowlę 
i ochronę zwierzyny na obszarach lasów państwowych 
dzierżawcy obwodu łowieckiego, wywiązującemu się nale
życie z obowiązków w zakres.ie gospodarowania zwierzyną· 

Art. 2 . 1. Łowiecki plan hodowlany dla obsz.aru całego 
Państwa wchodzi do narodowego planu gospodarczego. 

2. Łowiecki plan hodowlany powinien uwzględniać rą-
cjonalną gospodarkę łowiecką, a w szczególności: . 

_ l) dane dotyczące gatunków i iiości zwierzyny; , 
2) zabiegi hodowlane i ochronne niezbędl{e dla poprawienia 

warunków bytowania zwierzyny i zmniejszania szkód 
wyrządzanych przez nią · w gospodarstwie rolnym 
i leśnym, 

3) projektowany odstrzał zwierzyny. 

3. Prezydium" powiatowej rady narodowej po zasięg
nięciu opinii powiatowej komisji łowieckiej, a w odnie6ieniu 
do obszarów leśnych wcho"dzących w skład obwodu łowiec
kiego - w porozumieniu z właściwym przedsiębiorstwem 
lasów państwowych, w odniesieniu zaś do terenów pańs:two
wy ch gospodarstw rolnych - w porozumieniu z właściwym 
zarządem pailstwowychgospodarstw rolnych ...,... zatwierdza 
corocznie " łowieckie plany hodowlane dla wydzierżawionych 
obwodów łowieckich. 

4. Właściwy dla . spraw rolnych i leśnych organ pre
zydium wojewódzkiej " rady narodowej przywspółudiiale 
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w:ojewód:zkiej komisji łowieckiej koordynuje lowieckieplany 
. hodowlane oraz nadzoruje gospodarkę łowiecką· 

5. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w poro
zumieniu z Ministrem Rolnictwa i po zasięgnięciu opinii 
Polskiego Związku Łowieckiego ustala tryb i zasady opraco
wania łowieckiego pianu hodowlanego. 

Art. 22: 1. Właściciele, posiadacze oraz zarządcy grun
łów obowiązani są zezwolić bez odszkodowania na wzno
'izenie urządzeń, związanych z hodowlą zwierzyny; urzą

dzenia te nie mogą w sposób istotny utrudniać korzystania 
% gruntów. 

2. W razie nieuzgodnienia miejsca i rodzaju urządzeń, 
o których mowa w ust. 1 spór rozstrzyga właściwy dla 
spraw rolnych i leśnych ordan prezydium powiatowej rady 
narodowej po wysłuchaniu stron i zasięgnięciu opinii powia
towe~ komisji łowieckiej. 

3. W obwodach łowieckich wolno zakładać niezbędne 
urządzenia ochronne, jak nie raniące pułapki na szkodniki, 
zabezpieczenia przeciwko kaleczeniu i zabija/1:iu się zwie
rzyny oraz inne urządzenia. Pułapki na szkodniki nie mogą 
zagrażać bezpieczeństwu ludzi i zwierząt. 

4. Zwalczanie szkodników łowieckich i biologicznych 
przy użyciu środków chemicznych wymaga zezwolenia Mi
nistra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, wydanego po wy
słuchaniu opinii Paóstwowej Rady Ochrony Przyrody. 

Art. 23. l. Chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny je.st 
zabronione, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 
w ust. 2, oraz w razie gdy czynności . te wykonywane są na 
podstawie zezwolenia Ministra Leśnictwa Przemysłu 

Drzewnego. 

2. Chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w celach 
hodowla,nych może być dokonywane na podstawie zatwieTdzo
nego planu hodowlanego; w przypadkach takich nie obo
wiązuje zachowanie czasów ochronnych. 

3. Podb ieranie Jaj, wybieranie piskląt 

gniazd ptaków łownych jest zabronione. 
niszczenie 

Art. 2·4. Osoby uprawnione do wykcnywania polowania 
(art. 30 ust. 2). funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, straż
nicy łowieccy, na terenach lesnych pracownicy lasów pań
stwowych, a na terenach rolnych upoważnieni pracownicy 
państwowych gospodarstw rolnych mają obowiązek strzelać 

włóczące s ię psy i koty w obwodzie łowieckim. 

. ., Art. 25. Posiadanie i hodowanie chartów ra-sowych lub 
~ch miesza.ńców wymaga zezwolenia właściwego dla spraw. 
l'olnych i leśnych organu prezydium powiatowe'j rady na
rodowej. 

Art. 26. 1. Uprawnieni do wykonywani"! polow~nia (aTt. 
30 ust. 2) oraz właściciele i użytkownicy gruntów, posiada
cze i zarządcy gruntów obowiązani są zawiadomić właści

wy organ najbliższego prezydium rady narodowej o dostrze
żonych w obwodzie łowieckim · objawach chorób zwierzę

cych, które mogą . być przeniesione na ludzi lub zwierzęta 

gospodarskie (enzootycznych chorób zwierzyny). 

'2. W razie stwierdzenia enzootycznych . chorób zwierzy
ny zarządca lub dzierżawca prowadzący hodowlę zwierzy
ny lobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom władz 
'Wydanym w zakresie hodowli, ochrony łowieckiej i wete
J:ynarYlnej, odstrzału,i użytkowania zwierzyny. ' 

3. Dla obwodu łowieckiego, w którym przeprowadzono 
likwidację gatunku ' zwierzyny dotknięt~ enzootycznymi 
chorobami, należy opracować nowy plan hodowlany 
z uwzględnieniem potrzeb sanitarnych i weterynaryjnych. 

Art. 27. 1. Obró t zwierzyną żywą może odbywać się wy
łącznie w celach hodowlanych, naukowych i eksportowych. 

2. Obrót krajowy zwierzyną żywą wykonują przedsię

biOl'stwa i instytucje wyznaczone do tego celu przez Mi
nistra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

3. Zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich mogą 
dokonywać tego obrotu dla celów hodowlanych. 

4. Zwierzyna żywa wprowaJizona do obrotu powinna 
być zaopatrzona w świadectwo miejsca pochodzenia oraz 
w urzędowe świadectwo zdrowia, wystawione przez właś
ciwy powiatowy zakład weterynarii, stwierdzający ponadto, 
że zwierzyna ta pochodzi z okręgów wolnych od zaraZli
wych chorób zwier zęcych. 

Art. 28. 1. Zwierzyn a pozyskana zgodnie , z łowieckim 
planem hodowlanym w wydzierżawionym obwodzie łowiec
kim stanowi własność koła łowieckiego dzierżawiącego 
obwód. 

2. W obwodzie łowieckim nie wydzierżawionym lub 
na terenach nie wchodzących w skl.ad obwodu łowieckiego 
pozyskana zwi erzyna należy do za.rządcy tego obwodu lub 
terenu. 

3. Dzierżawc a lub zarządca olnvodu łowieckiego albo 
zarządca terenów ·nie wchodzących w .skład obwodu łowiec
kiego obowiązany jest zbyć zwie rzynę ubitą, jej mięso i skó
ry wyłącznie przedsiębiorstwom i instytucjom wyznaczonym 
przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

4. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego albo 
zarządca terenów nie wchodzących w skład obwodu łowiec
kiego mo'że odstąpić osobom wykonującym polowanie ubitą 

zwierzynę na zasadach, które określi Minister Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego w porozumieniu z Ministrem Rol
nictwa i po zasięgnięciu opinii. Polskiego Związku Ło

wieckiego. 

5. Osoby wykonujące polowanie mogą ods tąpioną im 
zwierzynę zużyć według własnego uznania. 

6. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wprowa
dzi w drodze rozporzitdzenia obowiązek przedstawiania 
świadectwa pochodzenia zwierzyny przy sprzedaży zwierzy
ny, jej mięsa i skóry. 

7. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Mi
nister Rolnictwa mogą przekazać zwierzynę pozyskaną 
w obwodzie łowieckim wyłączonym z wydżierżawienia oso
bie uprawnionej do wykonywania polowania bez obowiązku 
wynikającego z ust. 3. 

Art. 29. 1. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia czasu 
ochronnego dla poszczególnych gatunków zwierzyny sprze
dawanie, kupowanie, przewożenie i przenoszenie zwierzyny 
objętej ochroną, jak również podawanie dziczyzny w za
kładach przemysłu gastronomicznego oraz w innych zakła

dach przyrządzania, sprzedaży lub wydawania posiłków 

jest zabronione·. 

2. Zakazy, o których wowa w ust. 1, nie mają zastoso
wania do: 

l) zwierzyny zamrożonej pochodzącej z remanentów skła
dowanych w chłodriiach państwowych lub konserwowa-
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nych '" przez zakłady przemysłu gastronomicznego oraz 
przez inne zakłady przyrządzania. sprzedaży lub wyda
wania posiłków; 

2) zwierzyny pochodzącej z odstrzału sanitarnego; 

3) zwierzyny pochodzącej ze zwierzyńców; 

4) zatrzymanej zwierzyny nielegal nego pochodzenia oraz 
zwie rzyny zat rz ymanej ze wzgl ędu na naruszenie ust. l, 

5) skór surowych zakonse rwowanych przez myśliwego. 

R o z d z i a ł V. 

o wykonywaniu polowania. 

Art. 30. 1. Polow an ie w ob'N odzie ł owie ckim może być 
w ykonyw ane wyłączni e w ramach pl anu hodowlanego. 

2. Do wykonywania polowania uprawnia dowód człon

kosb'ia P'Olskiego Związku Łowiecki ego łącznie z zezwole
n iem na posiadanie broni myśliwskiej lub innym dokumen
tem upri'lwniającym do jej posiadania oraz upoważnieniem 

wydanym w obwodach wydzierżawionych przez dzierżawcę, 
a w obwodach nie wydz ie rżaw ionych - przez zarządcę 

obwodu łowie ckiego. 

3. Cudzoziemcom nie będącym członkami Polskiego 
Związku Łowieckiego zezwolenie na polowanie wydaje Mi
nister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

4. Polowanie w strefie nadgranicznej może się odby
wać po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zezwolenia 
organów wojsk ochrol;1y pogranicza na polowanie indywidu
alne lub zbiorowe. 

. Art. 31. Jeżeli niewykonanie przewidzianego w planie 
hodowlanym odstrzału lub 'Odłowu dzika spow'Oduje szkody 
w rolnictwie, właściwy dla spraw rolnych i l eśnych organ 
prezydium powiatowej rady narodowej może zlecić zastęp
cze wykonanie odstrzału Polskiemu Związkowi Łowieckiemu 
po uprzednim zawiadomieniu dzierżawcy lub zarządcy obwo
du łowieckiego. Wykonanie zastępczego odstrzału nastę

puje z zachowaniem przepisów ustawy i. na koszt dzierżaw
cy. a w obwodach nie wydzierżawionych - na koszt zarząd
cy obwodu łowieckiego. 

Art. 32. Uprawniony do wykonywania polowania może 
poszukiwać przy pomocy psa na otoku i zabrać z sąsied

niego obwodu łowieckiego postrzelonego dzika. jelenia. da
niela. sarnę l'ub muflona, p'Owiadamiając o tym dzierżawcę 

lub z,arządcę sąsiednieg'O obwodu łowieck; ego albo osobę 

reprezentującą ich prawa najpóźniej w ciągu doby od chwili 
rozpoc;:zęcia poszukiwania. 

Art. 33. 1. Nie wolno polować na jelenie. daniele. sarny 
muflony w obwodzie łowieckim, w k tórym wymieniona 

zwierzyna nie ma swej osto.i, w odległości mmeJs·zej 
niż 200 metrów od granicy sąsiedniego obwodu łowieckiego. 

2. Nie wolno strzelać do zwierzyny w odległości mniej
szej niż 500 metrów od miejsca zebrań publicznych w czasie 
ich trwania oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od 
zabud.owań mieszkalnych. 

3. Nie wolno polować na przelotne ptactwo łowne na 
wybrz-eżu morskim w pasj p 3 •. 000 metrów od brzegu w głąb 

morza i 5.000 metrów od brz egu w głąb lądu. 

4. Nie wolno polować z psami lub nagonką w~ C'la,sie od 
1 marca do 30 września włącznie. Nie dotyczy to polowania 
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z psami na ptactwo łownebłot,ne i wodne o·raz po1owania. 
z nagonką na dziki. 

5. Nie wolno po'lować w nocy; nie dotyczy to polowania 
na lisy, borsuki oraz głuszce i cietrzewie w' czasie toków, 
na słonki w czasie ciągów, na kaczki i gęsi na zlotacb 
i przelotach. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
może zezwolić na polowanie w nocy także na inną zwie
rzynę. Za noc uważa się czas po upływie godziny po zacho
'dzie słońca do godziny przed wschodem słońca. 

Art. 34. "t. Nie wolno wchodzić w posiadanie zwierzyny 
przy pomocy bron! i amunicji wojskowej, sztucznego świat
ła, granatów. trutek, karmy o właściwościach odurzalących, 
lepów, wnyków, samostrzałów, dołów, ostrokołów, żelaz, 

sieci, sideł, pułapek, rozkopywania nor i innych podobnych 
środków. 

2. Wolno jest jednak chwytać w nie raniące zwierzyny 
potrzaski zwierzęt~ drapieżne, nie objęte ochroną gatunko
wą w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o 'ochro
n ie przyrody (Oz; U. Nr 25,poz. 180). jak również chwytać 
w sieci i pułapki zwierzynę dla celów hodowlanych i nau
kowych. 

3. Nie wolno strzelać do jeleni, danieli, sarn, muflonów 
i , dzików inaczej niż kulami z broni myśliwskiej . 

4. Zabrania się polować przy użyciu 
myśliwska broń palna; nie uważa się za 
broni krótkiej, broni wojskowej , broni 
z bocznym 'ogniem oraz wiatrówek. 

innej broni nii 
broń myśliwską 

małokalibrowej 

5. Zabrania się polować z fladrami (sznurami) na zwie
rzynę płową. 

6. Zabrania się polować z chartami i ich mieszańcamI. 

7. W okresie od 1 marca do 30 wrześnie włącznie ' do 
poszukiwania postrzałka jelenia, daniela, s'arny, muflona 
i dzika mogą być używane wyłącznie psy prowadzone na 
otoku. 

Art. 35. Tchórze i lisy może chwytać i zabijać każdy 

w obrębie własnych zwartych zabudowań. 

Art. 36. 1. Minister Leśnictwa ł Przemysłu Drzewnego 
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i po zasięgnięciu 

'Opinii Polskiego Związku Łowieckiego określa w drodze 
rozporządzenia dla obszaru całego Pallstwa lub jego części 

okresy polowań na zwierzęta łowne. Minister Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego może upoważnić prezydium woje
wódzkiej rady narodowej do skracania ustalonych okresów 
polowań na obszarze województwa. 

2. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może ze
zwolić na odstrzał zwierzyny dla celów naukowych z po
minięciem czasów ochronnych, jak również na odstrzał re
dukcyjny zwierzyny celem zmniejszenia jej pogłowia po za
si ęgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 

Rozdział VI. 

o strażnikach łowieckich. 

Art. 37.1. Dzierżawca, a w obwodach nie wydzierżawio
nych zarządca obwodu łowieckiego obowiązany ' jest dla 
ochrony łowiectwa i zwierzyny utrzymywać strażników 

łowieckich. 

2. Na obszaracn lasów 
strażników łowieckich należy 

biorstw lasów państw'Owych. 

państwowych utrzymywanie 
do obowiązków przedsię-
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3. Strażnik łowiecki przy wykonywaniu swych czyn
ności korzysta z ochrony prawnej na zasadach ustalonych 
dla pracowników państwowych. 

4. Strażnik łowiecki obowiązany jest mieszkać na te
renie lub w pobliżu obwodu łowieckiego, na którym pełni 
swą służbę. 

Art. 38. Do obowiązków strażnika łowieckiego należy 
piecza nad łowiskiem, 11 w szczególności : 

l) zwalczanie szkodnictwa łowieckiego; 

2) ochrona zwierzyny łownej w obwodzie i wykonywanie 
czynności hodowlanych, a zwłaszcza dokarmianie zwie
rzyny; 

3) kontrolowanie, czy spotkane VI obwodzie łowieckim oso
by z bronią myśliwską posiadają wszystkie dokumenty 
wymagane do wykonywania prawa polowania i czy od
stvzał zwierzyny odbywał si~ zgodnie z przepisami pra
wa łowieckie'go; 

ł) zalwia<latni,anie właściwego organu. najbliższego prezy
di um gromadzkiej lub powiatowej rady narodowej oraz 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o stwier
dzonych naruszeniach prawa łowieckiego i dostrzeżo

nych chorobach zwierzyny. 

Art. 39. Strażnik łowiecki przy wykonywaniu swych 
czynności jest uprawniony: 
l) do sprawdzania tożsamości osó b spotkanych w obwodzie 

łowieckim z bronią myśliwską lub inną bronią użytel 

do polowania, narzędziami slużącymi do pozyskiwania 
zwierzyny lub zwierzyną oraz do żądania okazania poz
wolenia na broił, legitymacji Polskiego Związku Lo
w~eckiego i upoważnienia do wykonywania polowania 
wydanego przez dzierżawcę bądż zarządcę danego obwo
dtł łowieckiego; 

2) do odbierania za pokwitowaniem broni myśliwskiej lub 
innej broni użytej do polowan ia ; narzędzi służący ch do 
pozyskiwania zwierzyny oraz zwierzyny osobom bez
prawnie polującym; odebrana broń powinna być nie
zwłocznie przekazana najbliższemu organowi MilicjI 
Obywatelskiej za pokwitowaniem, a odebrana zwierzyna 
i n:lrzędzia przekazywane w obwodach łowieckich wy
dzierżawionych - wydzierżawiającemu. a w obwodach 
nie wydzierżawionych - zarządcy obwodu lowieckiego; 

3) do zatrzymywania i przekazywania właściwym organolh 
osób. których tożsamośc i i miejsca zamieszkania nie 
można usta1ić, a które w powierzon ym jego pieczy 
obwodzie łowieckim naru szyły przep isy! p rawa Iowiec'( iego 
lub które nie mogą usprawiedliw ić pooi ar!ania broni. 11 il 

rzędzi łow ieckich lub zwierzyny; 
4) do sprawdzania, czy przenoszo na ,ub przew ożona bąct.ż 

sprzedawa na zwierzyna ' zostala u~jta legalnie w czasie 
i w sposób prawnie dozwolony. 
Art. 40. Minis ;er Leśnictwa i PrzemysIu Drzewne ~;o w 

porozdmieniu 'z Ministrami Rolnictwa i Finansów oraz po 
zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego okreś li 

w drodze rozporządzenia zasady utrzymywania strażników 

łowieck i ch, warunki, jakim powinien odpowiadać kandyd at 
na s trażn ikil , wzory od..,.nak i leai1ymacji slużbowej oraz 
organy up rawnione do wykonywania nadzo ru nad strażni

k am i łow ieckimi. 
Art. 41. 1. Upowa'Żnionyrn pracownikom terenowym paJ'l

sI wowej admin istracji leśnej i rolnej przys luguj ćJ upra w nie
nia strażników lowieck ich. 

2. M ini ster Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w porozu
mieniu z Ministrem Rolnictwa u-stClli lwtegorie pracowników, 
klórym przysługują uprównicnia s trażników łowieckich . 

Art. 42. Obowiązek ochrony zw\erzyny spoczywa rów
nIeż na organach MiliCji Obywatelskiej. 

Art. 43. 1. Prezydium gromadzkiej rad y narodowej po
wołuje n a wniosek dzierża wcy lu b zarządcy obwodu low iec-
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kiego społecznych opiekunów łowi sk spD.śró<l osób zamiesz
kujących teren obwodu ło wieckiego. 

2. Do zadań społecznych opiekunów łowiska należy 

współdźial,mie z zarządcą lub d zierżawcą obwodu łowieckie
go w rozwoju hodowli i ochrony zwierzyny na terenie obwo
du, a także społeczny nadzór nad gospodarką łowiecką w ob
wodzie łowieckim . 

3. Prezydium gromadzkiej rady narodowej jest obowią
zane do współdziałania z dzierżaw2ą lub zarządcą obwodu 
łowieckiego w zagospodarowa.niu łowieckim obszarów gro
mady, w szczególnlJśc i zaś w zakresie ochrony zw ierzyny by
tującej na jej terenie. 

R o z d z i a ł VII. 

o szkodach łowieckich. 

Art. 44. Dzi erżawca obwodu łowieckiego, w obwodach 
n ie \.\' ydzierżawionych zarządca tego obwodu, a na ohsza~ 

rach nie włączonych do obwodów łowieckich zarządca tych 
obsziUów mają obowiązek wynagrodz~nia szkód wyrządzo

nych przy wykonywaniu po·lowania. 
Art. 45. 1. Państwo odpowiada jedynie za szkody wy

rządzone w plonach i uprawach rolnylh przez dziki, jelenie 
i daniele. Odszkodowanie wypłacają przedsiębiorstwa lasów 
paQstwowych. 

2. Rada Mmistrów określi w drodze rozporządzenia za~ 
sady i tryb ustalania oraz \l'yplaLy odszkodowania. 

3, Rada Ministrów moi.e po.stap.owić, że w przypadkach, 
gdy państwo dostarcza właścicielom lub użytkownikom grun
tów be.zpłatnie środków służących do zapobiegania powsta'
waniu szkód w uprawach i plonach rojnych. odszkodowanie, 
o k tórym mowa w ust. 1. nie należy się. 

Art. 46. 1. Każdy może zabezpieczyć swe grunty od 
wdzierania się zwierzyny. Urządzenia po.czynione w tym ce~ 

lu nie mogą służyć do chwytania. ranienia lub zabijania 
zwierzyny. Wolno równ ież każdemu odstraszać zwierzynę od 
swoich gruntów. 

2. Gdyby zwierzyna w wyniku poczynionych urządzeń 
odpowiadających wymagan iom ust. l lub dokonanych czyn
ności zraniła się lub zabiła , dzierżawca, a w obwodzie nie 
wydzierżawionym 1.arządca obwodu łowieckiego nie ma pra
wa do odszkodowania, 

R o z d z i a ł Vllt. 

o Polskim Związku łowieckim i kolach łowieckich. 

Art. 47. l. Polsk i Zwi ązek Łowiecki jest zrze.szeniem 
osób fizycznych i prawnych zajm ujących się łowiectwem, 

d lia l ającym wyłącznie na podstawie przepisów niniejszej 
llst Cl wy i statutu. Polski Związek Łowiecki po!;iadCl osobowość 
prawną· 

'l. Koła ło wieckie wchodzą w sklad Polskiego Związku 
Łowi eckiego i posiadają o~obowość prawną, którą nabywają. 
po za rejestrow aniu we właściwym organie ad mi nistracji pre
zydium pow ia towej, a w miastach wylączonych z województw 
- d:l.ielnicowej rady narodowej. Właściwość organu admini
stracji prezy dium powia towej (d zieln ico·wejl rady narodQwt-j 
i tryb post~;powania p rzy rejestracji kół łowieckich określi 
Minister Leśnic twa i Przemy słu Drzewnego w porozumieniu 
z Ministrem Spraw \Vewnętrznych. 

3. Sta tut Polskiemu Związ~ owi Łowieckiemu nadaje Mi
ni.ster. Lesn ictwa i PrzemysIu Drzewnego w porozumieniu 
z. M inistrem Rolnictwa. 

Art. 48. Do zadań Pol skiego Związ.ku Łowiecki ego nale
ży tros ka o rozwój łow ieclwa i współdziałanie z organami 
administracji państwowej w zakresie wykonywania ustawo~ 
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dawstwa łowieckiego, a w szczególności: 1Jodowanie zwie
rzyny, wydawanie opinii i składanie wniosków w sprawach, 
o ktÓIych mowa w ustawie, nąd\':ór nad działalnością kół ło
wieckich, ins truowanie ich w sprawach łowi ectwa, szkolenie 
i wychowywanie myśliwych w zakresie łowiectwa i etyki 
łowieckiej, współpraca z pokrewnymi organizacjami za gra
nicą, pro.wadzenie i popieranie prac naukowych i doświad-

. czalnych w zakresie gospodarowania zwierzyną, prowadzenie 
i popieranie dz i ala<Jności gospodarczej mającej na celu zao
patrywanie myśliwych i odłów zwierzyny, prowddzenie i po
pieranie hodowli psów myśliwskich oraz wykonywanie w za
kresie łowiectwa czynności zleconych przez Ministra Leśnic
twa i Przemysłu Drzewnego . 

Art. 49. Działa.lność Polskiego Związku Łowieckiego jest 
fi.r.lansowana z funduszów własnych, zapisów i d:\fowizn oraz 
dotacji w granicach określonych w budżecie Pailstwa. 

Art. 50. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Ło
wIeckiego sprawuje Minister leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego. 

R o z d z i a ł IX. 

Przepisy karne. 

Art. 51. Kto: 
1) strzela do zwierzyny w odległoścI mniej~zej niż 500 'me

trów od miejsca zebrall publicznych w czasie ich trwania 
lub w odległo.ś ci mniejszej niz 100 metrów od zabudo
wań mieszkalnych, 

2) w okresie od 1 marca do 30 wrze5nia włącznie do posZ'U
kiwania postrzałka jelenia, daniela. sarny, muflona i dzi
ka uzywa psów inaczej niż na otoku 

podlega: karze grzywny do 2.000 złotych. 

Art. 52. Kto: 
1) nie dopełnia w,skazanego wart. 26 ust. obowiązku za-

wiadamianii\ o dostrzeżonej enzootycznej chorobie zwie
rzyny 'lub nie wykona zarządzeń właściwych organów 
w tym zakresie, 

2) podbiera Jaja, wybiera pisklęta lub też niszczy gniazda 
ptalków łownych, 

3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia, 
4) pozyskuje zwierlynę inną lub w więks·zej i.!ości, niż to 

przewiduje zezwolenie wydane przez dzierżawcę lub za-
n.ądcę obwodu łowieckiego, . 

5) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub 
ich mieszańce , 

6) sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach 
nie wydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala: 
a) na przekroczenie za,twierdzonego w planie hodowla

nym o.dstrzału zwierzyny, 

b) na polowanie osobie nie uprawnionej do wykonywa
nia polowania -

podlega karze grzywny do 4.500 złotych. 

Art. 53. Kto wprowadza do o.hrotu zwierzynę żywą lub 
ubitą a,łba uzyskane z niej mięso i skóry - naTuszając prze
pisy o zasadach obrotu tą zwierzyną, mięsem lub skórami -
podlega karze aJesztu do roku albo karze grzywny do 
6.000 złotych lub obu tym karom łącznie. 

Art. 54. W razie skazania za przestępstwo z art. 53 sąd 
może orzec przepadek zwierzyny lub uzyskanego z niej mię
sa i skóry. 

Art. 55. Kto: 
1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim 

w pasie 3.000 metrów od brzegu w głąb morza lub 
5.000 metrów od brzegu w głąb lądu, 

2) poluje przy użyciu innej broni niż myśliwska broń palna, 

3) poluje na jelenie, daniele, sarny i muflony w obwodzie 
łowieckim, w którym wymieniona zwierzyna nie ma swej 
ostoi, w odległości mniejszej niż 200 metrów od granicy 
sąsiedniego obwodu łowieckiego , 

4) poluje w nocy na inną zwierzynę niż : lisy, borsuki oral! 
.,łonki w czasie ciągów, na głuszce i cietrzewie w cz·asie 
toków, na kaczki i g~si na zlotach i przelotach, 

5) poluje z chd.rtami i Ich mieszańcami. 
6) poluje w czaiSie ochronnym, 
1') poluje nte posiadając uprawnień do wykonywania polo

wania, 
8) wchodzi w posiadanie zwierzyny przy pomocy broni woj

skowej, sztucznego światła, granatów, trutek, ka.rmy 
o właściwościach odurzających, lepów, wnyków, smno
strzałów, dołów, ostrokołów, żelaz, sieci, sideł, pułapek 

lub rozkopywania nor i innych podobnych środków, 
9) kLo nie będąc uprawniony do wykonywi'lnia polowania 

wchodzi w posiadanie zwierzyny przy pomocy psów -
p odlega karze więzienia do lat 3 i grzywny albo karze aresz
tu do lat 3 i grzywny. 

Art. 56. W razie skazania za czyny wymienione wart. 55 
sąd orzeka przepadek broni, na.rzędzi i psów, przy użyciu 
których zostało dokonane przestępstwo. 

Art. 57. Zwierzyna ubita lub złowiona bezprawnie w wy
dzierżawionym obwodzie łowieckim należy do wydz.ierżawia

jącego, a w obwodach nie wydzierżawionych do zarządcy 

obwodu. Ponadto osoba, która uzyskała bezprawnie zwierzy
nę , obowiązana jest wyrównać wydzie-rżawiającemu lub za
rządcy obwodu łowieckiego różnicę wartości zwierzyny ży

wej i ubitej według cennika ustalonego przez Ministra Le
śnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

Art. 58. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w 
art. 51 i 52 odbywa się w trybie przepisów o orzecznictwie 
karno-administracyjnyn1. 

R o z d z i a ł X. 

Przepisy przejściowe l końcowe. 

Art. 59. Zwierzyńce utworzone na podstawie dotycl1cza
sowy ch przepisów są zwierzyńcami w rozumieniu ustawy. 

Art. 60. 1. Obwody łowieckie utworzone na podstawia 
dotychczasowych przepisów są obwodami łowieckimi w ro
zumiEniu ustawy. 

2. W przypadku gdy wymaga tegQ dobro hodowli i ochro
ny zwierzyny, interes gospodaTki narodowej albo prawidło
wy rozwój kół ł'owieckich, dotychcza.s<>we obwody łowieckie 
mogą być podzieione tak, aby powierzchnia nowo utWOTZO
nych obwodów nie była mniejsza niż 3.000 ha. Podziału ob
wodów łowieckich dokonuje się w trybie określonym W', 

art. 14. 
3. Dzierżawcy dotychcza90wego obwodu łowieckiego 

przysługuje prawo wyboru dzieriawy jednego z nowo utwo~ 
rlOnych obwodów. , 

4. W razie podziału obwodu łowieckiego lub zmiany je
go granic następuje rozliczenie z dzierżawcą dotychczasowe
go obwodu z tytułu nadpłaconego cz) ;1 szu dzierżawnego oraz 
z tytułu nakładów poniesionych w ostatnich dwóch latach 
przed podzieleniem obwodu. Rozliczenia dokonuje właściwy 
dla spraw rolnych i l eśnych organ prezydium powiatpwej 
rady narodowej. Kwotę ustaloną w rozliczeniu wypłaca ustę
pującemu kołu dzierżawca lub zarządca nowo utworzonego 
obwodu. 

Art. 61. 1. Dotychczasowe zrzeszenie pod nazwą P~lskl 
Związek Łowiecki staje się Polskim Związkiem Łowieckim 
w rozumieniu ustawy. 
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2. Koła łowieckie utworzone na podstawie dotychczaso
'Wych przepisów, li' istniejące w dniu wejścia w życie u-sta
'Wy, stają się kołami łowieckimi w roz·umie.niu usta wy. 

Art. 62. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy w prawa 
I obowiązki wyc\.zierżawiającego obwody łowieckie wchodzą 

odpowiednie przedsiębior,slwa lasów państwowych i zarządy 
państwowych gospodarstw rolnych oraz organy adminis·tracji 
rolnej i leśnej prezydiów powiatowych Jad n arodowych. 

2. Z<tplacony czyns,z d·zierżawny podlega zaliczeniu za 
okres, za który zgodnie 'l umową zostal uiszczony. 

3. Do.tychczasowe umowy dzierżawy obwodu łowieckie
go pozostają w mocy ze zmianami wynikającymi z p rzepisów 
niniej.Sozej u stawy. Dotychczasowemu dzierżawcy wolno jed
nak odstąpić od umowy dzierżawy w terminie 3 miesięcy 

od dnia wejścia w życie nini~jszej ustawy . Dotychczasowe
mu dzierżawcy nie przysługuje jednak w tym przypadku 
roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w zWią'Lku z do
tychczrsową gospodarką w obwodzie. 

Art. 63. Przepisy ustawy dotyczące wojewódzkich rad 
narodowych .s tosuje 6ię odpowiednio do rad narodowych 

miast wyłączonych z województw. przepisy dotyczące powia
towych rad narodow ych - do rad narodowych miast stano
wiących powiaty, a przepisy d<ltyczące gromadzkich rad na
rodowych - d<l rad narodowych osiedli. 

Art. 64. 1. Traci moc dekret z dnia 29 października' 
1952 r. o prawie łowieckim (Dz. U. z 1952 r. Nr 44. poz. 300 
i z 1955 r. Nr 18, poz. 108). 

2. Wart. 270 § 1 kodeksu karnego skreśla się wyra"ly 
"polowania lub", 

Art. 65. Do czasu wydania ro·zporząclzeń i zarządzeń 
przewidzianych w niniejszej usta wie pozos,tają w mocy do
tychczasowe przepisy wykonawcze. 

Art. 66. Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch 
miesięcy od dnia ogłos'zenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa : J. Horoc1ecl{j 
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USTAWA 

z dnia 18 czerwca 1959 r. 

Q zawieszeniu niektórych spłat spadkowych. 

Art. 1. 1. Zawiesza się do końca 1963 r. obowiązek za
płaty następujących należności spadkowych: 

1) należności przypadających od spadkobiercy, któremu w 
wyniku umownego lub sądowego działu spadku wstała 
przyznana nieruchomość rolna, n,,' rzecz innych spadko
bierców z tytułu tak iego dZ'i ał.u, 

2) nal eżnoś ci przypadających na rz e.cz zapisobiercy od spad
kobiercy, który otrzymał ze spadku ni.eruchomość rolną, 

!I) należnoś c i przypadających od spadkobiercy, który otrzy
mał ze s padku nieruchomość rolną, na rzecz spadkobier
ców koniecznych z tytułu roszczenia o zachowek. 

2. Z zawieszenia należności s.padkowych, wymienionych 
w ust. 1, może korzystać ty lk o ;,'padkobierca, który go spo
dalruje na odziedziczonej nieruchomości lub jej częś ci. 

3. Przepisy u st. 1 i 2 sto,suje się zarówno do należności 
s:padkoowych. które powstały przed dniem wejścia w życie ni
niejsze~ ustawy, jak i do tych, które powstaną po tej dacie. 

AJt. 2. 1. Przepisy art. 1 nie dotyczą należności spadko
wych przypadających spadkobiercom, zapisobiercom i spad
kobiercom kOJliec'll1ym: 

1) którzy pracują we własnych lub n ależących do i:nnych 
osób indywidualnych gospodarstwach r01nych, 

2) którzy są członkami rolniczych s~,óldziellli produkcyjnych, 
3) którzy podjęli lub podejmą budowę jednorodzinnego do

mu mieszkalnego bądź przystąpili Jub przystąpią do spół

dzielni mieszkaniowej lub mi eszkaniowo-budowlanej albo 
dokonują inwestycji dla stworzenia warsztatu rzemieśl

niczego na wsi, 

4) ktt' rzy są inwalidami lub którzy ukończyli 65 lat, jeżeli 
c dzi o mężczyzn, a 60 lat - jeż e ~i chodzi o kobIety, 

5) w j ieku przed.sz'kolnym i w czasie UczęS2czallia do s·zkół, 
je~eli w tym okresie nie pracują zawodowo poza rol
nictwem, 

6) którzy zostali ubezwłasnowolnieni. 

2. Rada Ministrów ustali w drodze r0 7lpurządzen i a szcze
gółowe zasady wypłaty nc]eżności spll.dkuwych stosownie do 
u st. 1. i dotyczy to w szczególności worunków zastosowania 
u:;t. 1 pkt 3 i 5 do całości należności lub jej części. 

Art. 3. 1. PrzedC1wn jenie roszcze!') z tytułu należności 

spadkowych nie biegnie w okresie wprowadzonego ninieJs.z'l 
ustawą zawieszenia obowiązku zapłaty tych należnoś ci. 

2. W okresie zawieszenia obowiązku spłaty należności 
spadkowych nie biegną odsetki od tych nC1leżności. 

Art. 4. 1. O zastosowaniu zawieszenia obowiązku zapła
ty w ,sprawach będących przedmiotem rozpoznania sądu roz
strzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sIHawie 
są.d, przed którym sprawa się toczy. 

2. O. zasto-sowaniu bądź uchyleniu zawieszenia w spra
wach zakol'lczollych prawomocnym orzeczeniem sądu orzek a 
sąd, który orzekał w sprawie w I instancj i, a gdy sprawa 
nie była przedmiotem rozpoznania sądu -- sąd powiatowy, 
który byłby właściwy do roz,poznaHia sprawy o roszczen'ie. 
W obu przypadkach są.d orzeka w trybie postępowania nie
s,pornego. 

J. Jeżeli o należność spadko'wą wszczęte zostało postę

p ow.mie egzekucyjne, o zasŁosowaniu zawieszenia orzeka sąd 
w tym postępowaniu. 

Art. 5. Odracza się termin uiszczf'nia poda tku od naby
cia praw majątkowych od praw nabytych w drodze spadku 
przez o.suby, których na l eżności spadkowe objt;te są zawie
szeniem wpwwadzonym niniejszą ustawą - na 'czas tego za
wieszenia. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dn iem ogl o,szenia. 

Przewodn iczący Rady Państwa; A. Zawadzki 

Sekre tarz Rady Państwa: J. H oroe/ce ki 


