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§ 21. 1. OdzieŻ może być Wypożyczana wyłącznie po 
upr,zednim 'wypraniu lub wydezynfekowaniu. 

2. Transport odzieży brudnej do pralni powinien od
bywać się w opakowaniach zamkniętych. 

Rozdział 7 

Przepis:yprzełściowe i koireowe. 

§:. 22. Zakłady istniejqcew dniu wejścia w życie ni
niejszego rozporządzenia ' powinny 'być , stopniowo dostoso
wane do przepIsówroz{rortądzenia, jednakże w zakresie 
zaopatrzenia, 'w . przedmioty stanowiące maiąlek ruchomy 
najpóżniejw ciągu l roku od lego dnia, ' w zakresie zaś 
.zaopatr.zenia w urzą<izenia wchodzące w skład majątku 
nieruchomego najpóżniej do dnia 31 grudnia 1975 r. 

Poz. 196 i 191 

§ 23. Odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań 
higienicznosanitarnych określonych w rozporządzeniu po
nosi kierownik zakładu. 

§ 24. Traci moc rozporządzenie Ministra OpiekiSpo
łecznej z dnia l lipca 1935 r. w sprawie prz'episów sanitar
nych dla hoteH, pokojów umeblowanych i pensj.onatd'w 
(Dz. U. z 1935 r. Mr 54, poz. 352, z 1937 r. Nr 41,poz. 327 
i z 19Sa r. Nr 56, pozo 275). 

§ 25. Rbzporządzeniewchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Gospodarki Terenowej Ochrany , Środowiska: 
J .. Kusiak 

Przewodniczący Głównego Komitetu, Kultury Fizycznej _ 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 31 lipca 1973 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 czerwca 1959 . r., o hollowli, ochronie zwierząt łGwny~h 
i prawie łowieckim. 

L Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 23 czerwca 
1973 r. o zmwnie ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łow· 
nych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 27,poz. 151) ogłasza 
się w załączniku do nJnie jszego obwieszczenia jednolity 
tekst ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r.O hodowli, ochro
nie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, 
poz. 226) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą 
z dnia' 23 czerwca 1973 r. ,o zmianie ustawy o hodowli, 
ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. 
Nr 27, poz. 15.1) i zemian wynika jących z przepisów wyda
nych przed dniem og.loszenia jednolitego tekstu oraz z za
stosowaniem nowej ciągłej numeracji rozdziałów, artyku
fów, ustępów i punktów. 

, 2. Podany w załączn iku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity , tekst ustawy nie obejmuje: 

l) art. 62 ust. 3 ustawy z '.dnia!7 czerwca 1959. r. o ho
'd'ówli, ochl"oni enzwrerząt 4a,wnyrll' i '.'Prawie łowieckim 
(Dz., U. Nr 36, poz, 226) w brzmieniu: 

,,3 , Dotychczi!~Llwe umowy dzierża,\~y obwodu łowiec
kiego pozostają w mocy ze zmianami wynikającymi 

z przeplsow niniejszej ustawy. Dotychczasowemu 
dzierżawcy wolno jednak odstąpić od umowy dzierża
wy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ni
niejszej ustawy. Dotychczasowemu dzierżawcy nie 
p r zysługuje jednak w tym przypadku Hlslczenie 
o zwrot nakładów poniesionych w związku z dotych-

' . Ot · ~czasową ,gospoda,rką ,w obwodzie." 

- który utraci! moc ze względu na brzmienie art. 2 
ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o ' zmianięustawy 
o hodowJi, ,ochronie lwierząt łownych ; i prawie ło

wieckim (Dz. U. Nr 27,p:>z. 151); 

2) art. 65 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, 
ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. 
Nr 36, poz. 226) w brzmieniu: 

"Art. 65. Do czasu wydania rozporządzeń i zarządzeń 
przewidzianych w niniejszej ustawie pozostają w mo
cy dotychczasowe przepisy wykonawcze. 

Art. 66. Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch 
miesięcy od dnia ' ogłoszenia."; 

3) art. 2; 3 i 5 usta'wy z. dnia 23 czerwc'a 1973 r. o zmia
nie ustawy o , hodowli, ochronie zwierząt łownych 
i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 27, poz. 151) w brzmie
niu: 

..iArt. 2. Dotychczasowe ,' umowy ·dzierżawne ·obwodu 
łowieckiego pozostają w mocy ze zmianami wynikają- o 

cynii z przepisów nin iejszej ustawy, z tym że w termi
nie. jednego roku od dnia wejścia W życie ustawy do
tychczasowy dzierżawca może odstąpić od umowy 
dzierżawy. 

Art. 3. Do czasu wydania przeplsow wykonawczych 
przewidzianych w niniejszej ustawie pożostają w mo
cy dotychczasowe przepisy wykonawcze. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1913 f." 

sierpnia 

MinlsterLeśnictwa ' Przemysłu Drzewnego:J~ Pbpkb 
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USTAWA 

z dnia 17 czerwca 1959 r. 

- ... ,. !' r 

Poz. 197 

Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Leśnictwa I Przemysłu Drzewnego 

, ż dnia 31. lipca 1973 r.(po,z. 197) • 

o hodowli; ochronie zwierząt łownych I prawie łowieckim: 

Rozdział I. 

I Przepisy ogólne. 

kuny leśne, tchórze, wiewiórki, zające szaraki, króliki. 
dropie, głuszce, ' ciefrzewie, jarząbki, bażanty, kuropatwy; 
przepiórki, czaple siwe, słonki, dubelty: kszyki, bekasik i, 
derkacze, bataliony, łyski, dzikie g ęsi, dzikie kaczki, grzy
wacze, 'kwiczoły i paszkoty. GatunKI tych zwierząt' prze
trzymywane w ogrodach zoologicznych i w zamkniętych 

ośrodkach badawczych nie podlega'ją przepisom ustawy. 

.-
~. 

Art. l. 1. Łowi ectwo w rozumieniu ustawy oznacza 
planow~ gospoda rowanie zwierzyną, zgodn ie i potrzebami 
gospodars twa narodowego i wymaganiami ochrony przy-
rody." . 

2-. Gospodarowanie zwierzyną odbywa się na " pod.sta
w ie zatwierdzonego planu hodowlanego. Obejmuje ono 
hodow l ę i ochronę zwierzyny, polowanie oraz wprowadza
nie upolowanej zwierzyny do obrotu gospodarczego. 

3. Hodowla w rozumieniu ustawy oznacza planowe 
kierowani e rozwojem zwierzostanu. 

4. Polowanie w rozumieniu ustawy oznacza: tropienie, 
ściganie, .strze lanie oraz łowienie sp0sobami dozwolonymi 
zwierzyny żywej, zmierzające do wejścia w jej posiadanie. 
Powyższe czynności wykonywane w ogrodzonych zwie
rzyńcach, parkach narodowych i niektórych rezerwatach 
przyrody nie są polowaniem . w rozumieniu ustawy. 

Art. 2. zwief~yna w stanie wolnym śtanowi włas'ność 
Państwa. " /' 

ArŁ ,3. 1. Ustala się ' dwa ,rodzaje zwierzyńców łowiec
kich: 

1 ) · zamknięte; 

2) . olwarte·. 

2. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może 
uznać vi drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii Pol
skiego Związku Łowieckiego i Państw'owej Rady Ochrony 
Przyrody zwierzęta innych gatunków niż wymienione w 
ust. 1 za zwierzęta łowne lub też wyłączyć ze spisu dzikich 
zwierząt łownych poszczególne ich gatunki. 

3. Zaprowadzenie hodowli dz ikich zwierząt łownych 
nie występujących dotychczas w kraju wymaga zezwole'
nia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wydanego ' 
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa po zas~ęgnięciu 
opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego 
Związku Łowieckiego. 

R o z d z i a ł II • 

o organach admlnłstracfł państwoweł" w ' zakresie 
łowiectwa.' 

Art. 6. Naczelnym organem administracji państwowEij 
w zakr'esie łowiectwa jest Minister Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego. 

Art. 7. Administrację państwową w zakresie łowiec-

2. Zwierzyniec.. za,mknięt.yc' sl-anowI. abs-zar '· gl'untu, na, ; .twa w ,terenie sprawuJą właściwe do spraw rolnictwa i leś-
któ . d .... ~ horł~TI '" - . k" h at · -kb",~ nj,ctwili organy ·pre·zydi6-w ,radi naro:do:w~ch. ,-rym pra:wa ~o:na . ,Je',"" ,,~,. ,~ .... ;'",.-.·~n.H~ c<..or.y,c !'" g, , Uu . ,;""",' T 

zwierząt łownych, a w szczególności bażantów, ' kuropatw 
i zajęcy, ogrodzony trwale w ten sposób, że hodowane 
zwierzęta nie mogą srę 'Z niegoI wydostać na swobodę. 

3. Zwierzyniec . otwarty stanowi obszar 9ftlnl.u<. nie ' 
ogrodzony, na którym zwierzyn'a łowna . jest-,hodowana, .W 

naturalnych warunkach, specjalnie chroniona i nie niepo- . 
kojona. 

Art. 4. 1. , Zaliczenia terenów do zwierzyńców doko
nują prezydia wojewódzkich rad narodowych na wniosek 
zarządcy lub dzierźawcy obwodułowiecki.ego. 

2~ Teren uznany w trybie przp.pis6w ustawy z dnia 
7 kwietnia 1949 ro ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, 
poz. 180) ' za rezerwat przyrody, w którym wprowildzono 
zakaz polowania, chwytania i za bijania dziko żyjących 

zwierząt, jest rezerwatem w roz.umieniu art. 1 ust. 4. 

Art. 5. 1. Zwierzyna. w rozumieniu ustawy ' Q~i)acza 
następujące dzikie zwierzęta łowne: łosie, jelenie, dan lele, 
sarny, muflony, dziki, rysie, junoty, lisy, borsuki, wydry, 
7> • ,~, 

R O z d z i a ł III. 

Obwady łowieckie •. 

Art, &; , Polowanie maże: hyb :wykonywan:e .. 'wyłącznie ' 
w' obwodzie łowieckim,a , na' inny:(!h teren-ach - za zezwo
leniem zarźądcy tych terenów. wydanym za zgodą Ministra 
Leśnictwa i Przemys'łu , DrzewnegQ'. ~ . 

Ar.t . . 9. 1. Ohwód.,Jo'Wieckr. ( s:tano,w~~; :ebs;rił.r. :".gTUn:tÓcW'~,.:c\ , 'c,!>" .,' 
o ciągłej powierzchni, ', lldk1ó:rye.h.. istniej,ą;: warunki< ,dO'pr,o~: /-
·wadzenia J owfect wa,. ;. 

2. Obwód, Jowiec~i' obeiJD'tlj:e:" .. p())w.łer~hnię: n:jE!'i <mniej ... r :,\:, 

szą niż 3000 ha. Minister Leśnictwa i Pr7.emysł.tr, DuaeWille~-:; ·,_" 1< 

go może w uzasadnionych pr-~paqkaciL'ZezW'ohć na ', two.- " 
~zenie obwodów o· powierzchni mn'i"jsxej'.'' ',_ 

Art. tO. L Obwody łowieGkie ' dzie,lą ,,· się- na" o,b;.wOO}1'Y '!c ~ ,. ' 'c,l. ;:.:, 

łowieckie państwowe i obwvdy łowieckie wspÓ'lne .. . 

l
i 
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2. Obwody łowieckie państwowe ,S,ą to obwody, w któ
ryc,h obszar gruntówstallow i ących własność Państwa obej
muje co najmniej 60% całej powterzchni. 

3. Obwody łowieckie wspólne są to' obwody, składa
jące się z gruntów różnych właścicieli; do obwodów tych 
zalicza się również obwody, obejmujące grunty p a ństwowe , 

jeżeli ich obszar j est mll1ejszy niż 600/0 calej pow.ierzchni 
obwodu. 

Art. 11. 1. , Granicami obwodów łowieckich powinny 
być w miarę możn oś ci drogi publIczne, tory kolej owe, inne 
wyraźne znaki w ter'en ie oraz brzegi w'ód otwartych. 

2. Granice obwodów ło wieckich, w których mają swo
ją ostoją jelenie, daniele i dziki, powinny być dostosowane 
do naturalnych granIc ostoi. 

3. Obwód łowiecki nie powinien wykrac~ać poza gra
nice województwa. 

Art. 12. 1. W skład obwodów łowieckich nie wcho- . 
dzą: 

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

2) tereny zaliczone do zwierzyńców; 

3) tereny w granicach administracyjnych miast ; jeźeli 

jednak granice te obejmują większe obszary rolne 
lub leśne, z obszarów fychmoże być utworzony obwód 
łOWiecki lub mogą one być włączone do innychobwo- , 
dów łowieckich; 

4) mleJscowosclnie zaliczone , do miast, w granicach 
obejmujących zahudowania mieszkalne i gospodarcze 
wraz z podwórzami, place i ulice oraz drogi wewnątrz 
tych miejscowości; 

5) budowle, zakłady, u'rządzenia i tereny ' przeznaczone 
na cele spole'ćzne, przemysłowe, handlowe, składowe, 
transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty 
o charakterze zabytkowym - w granicach ich ogro
dzeń, a w raz ie braku ogrodzeń - w granicach obej
mujących całość zabud owań, urządzeń i składowisk 
oraz obiektów zabytkowych; 

6) uprawy rolne i ogrodowe o charakterze specjalnym, 
wymagające ze względu na ich charakter wyłączen i a 

z obwodów łowieckich w granicach ich stałych ogro
dzeń; 

7) obszary służące do hodowli zwierząt' domowych lub 
dzikich w granicach ich stałych ogrodzeń. 

2. Obszary gruntu pozostające w zarządzie organów 
wo.jsko wych albo przydZielone tym organom do tereno
wego wykorzysta nia mogą być włączone do obwodów ło

wieckich za zgodą tych organów. 

3. W wyjątkowych pJzypadkach uzasadnionych wa
runkami gospoda rczymI i bezpieczeństwem Państwa Mini
ster Leśnictwa / i Przemysłu Drzewnego może w porozumie

' niu z zainteresowanym ministrem uznać inne jeszcze 
obszary, nie wymienione w ust. 1, za podlegające wyłącze
niu z obwodów łow ieckich. 

'Art. 13. , l. ' Podziału obszaru ' Państwa na obwody ło~ 
w:ieckie oraz zmian granic obwodów łowieckich dokonuje 

w obrębie województwa właściwy do spraw rolnictwa 
i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
na wniosek organu do spraw rolnictwa i leśnictwa ,prezy· 
dium powiatowej rady narodowej, zgłoszony po zasię gnię
ciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego. 

2. Jeżeli obwód łowiecki położo ny jest na obszarze 
dwóch lub w ięce j powiatów, wn iosek wymieniony w ust. 1 
mOŻe zgłos i ć właściwy do spraw rolnic twa i leśnictwa 

organ każdeg o z zainter esowanych prezydiów powiato
wych rad narodowych. 

3. Mini'ster Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może 
uchylić w trybie nadzoru decyzj ę właściwego do spraw 
rolnictwa i leśnictwa orgonu prezydium wojewódzkie j rady 
narodowej lub w przypadku, gdy wymaga tego dobro ho
dowli i ochrony zwierzyny, dokonać bezpośrednio podziału 
na obwody łowieckie lub Zm18n granic dotychczasowych 
obwodów łowi eckich po zasięgnięciu opinii Polskiego 
Związku Łowieckiego. 

4. Podziału na obwody łowieckie , zmiany granic 
obwodów łowieckich, w skład których wchodzą obszary 
gruntów pozostające w za rządzie organów wojskowych lub 
przydzielone tym organom do terenowego wykorzysta
nia - dokonywać można tylko za zgodą tych organów. 

. Art. 14. 1. 'Obwody łowieckie podlegają wydzierża
wieniu kołom łowieckim oraz innym organom Polskiego 
Związku Łowieckiego. Minister Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może 
zezwolić na wydzierżawienie obwodów łowieckich innym 
instytucjom po zasięgnięciu opinii POlskiego Związku Ło
wieckiego. Obwód łowiecki obejmujący obszary gruntu 
pozostające w za rządzie organów wojskowych albo przy
dzierone tym organom do terenowego wykorzystania może 
być wydzierżawiony ponadto w porozumieniu z tymi orga
nami. 

2. Obwody łowieckie wydzierżawiają na ' wniosek 
Polskiego Związku Łowiecki ego: 

1) obwody państwowe: 

a) przepsiębiorstwo lasów p'lństwowych, jeżeli po
wierzchnia leśna wchodząca w skład obwodu ło

wieckiego wynosi ponad 300/0, 

b) w innych przypadkach - zjednoczenie państwo
wych gospodarstw rolnych, 

2) obwody wspólne - właściwy do spraw rolnictwa 
i leśnictwa organ prezydium powiatowej rady narodo
wej . 

3. Umowa zawarta niezgodnie z przepisami ust. 1 2 
jest nieważna. 

, 
4. Obwody łowieck ie wydzierźawia się na czas nie 

krótszy niż 10 lat. Po upływie tego okresu dot ychczasowe
mu dzierżawcy przysługuje . pIerwszeństwo w zawarciu 
umowy na dalszy okres. .. 

5. Umowa dzierżawy może być rozwiązana w drodze "" 
porozumienia stron. 

, . 
6. Umowa z dzierżawcą nie dotrzymującym warunków; 

umowy · może być rozwiqz.anapr~ed pplywem terminu, nit ;, 
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któryźostała zawarta. O rozwi ązaniu umowy rozstrzyga w 
drodze decyzji , prezydium właściwej powiatowej rady na
rodowej po zas i ęgnięciu opinii Polskiego Związku Ło~ 

wieckiego. 

7. Minister r,.eśnictwa i Przemysłu Drzewnego może 
na wniosek Ministra Obrony Narodowej lub Min istra 
S praw Wewnętrznych - jeżeli wy magają tego względy 

obrony Państwa - rozwiązać umowę dzi erżawy obwodu, w 
którego skła d wchodzą obszary gruntów pozostających w 
za rządzie orga nów wojskowych lub przydzielonych tym 
organom do terenowego wykorzystania. 

8. Wzór umowy dz ierżawnej ustaIl Min ister Leśn i ctwa 

i Przemysłu Drzewnego w porozum ieniu z Ministrem Rol
nictwa po zas i ęgnięciu opinii Polskiego Związku Ło w iec

kiego. 

Art. 15. Zasady ustalania czynszu za dzierżawę obwo
dów łowieckich określą w drodze rozporządzenia min is tro

, w ie: Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego qraz Mini
ster Rolnic twa po zasięgnięciu opinLi Polskiego Związku 
Łowięckieg o. 

Art. IQ. 1. , . Przedsiębiorstwa lasów państwowych i 
państwowe 9osRodarstwa rolne obowiązane są do prowa
dzenia ośrodków hodowli zwierzyny, w szczególno ści 

przedsiębiorstwa lasów państwowych - do, prowadzenia 
ośrodków hodowli jeleni, danieli, sarn i , bażantów, a ' pań
s twowe gospodarstwa rolne - ' ośr.odków hodowli sarn, za
jęcy, kuropatw i bażantów . Liczbę tych ośrodków ustali 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w porozumie
niu z Ministrem Rolnictwa. 

2. Polski Związek Łowiecki prowądzi ośrodki hodowli 
zwierzyny, przeznaczone na cele hodowlane i doświad
czalne. 

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

Łowieckiego mogą wyłączyć w każdym czas ie określone 

obwody 'łow i eckie z wydz i erżawienia przez koła łowieckie, 
celem prowadzenia na n ich ośrodków hodowli zwierzyny. 
Jeżeli obwód łOWiecki jest wydz ierżawiony, następuj~ roz
liczenie z dotychczasowym dzierżawcą obwodu łowieckie

go, który nie ma ' prawa do odszkodowania z tytułu przed
terminowego rozwiązania umowy. 

4. Rozliczenie obejmuj e czynsz dzierżawny ooz na
kłady ponies ione w ostatnich dwóch latach pl'lled wyłą
czeniem obwodu łowieckie go. 

, Art. 17. 1. Właściwy do spraw rolnictwa i leśn i ctwa 
organ ' prezyd ium powiatowej rady narodowej przekazuje 
otrzymany czyns2: dz i erżawny poszczególnym naczeln ikom 
gmin Jmiast i gmin) oraz państwowym gospodars~wom rol
nym stosownie do ilości gruntów, wchodzącycłJ. w skład 
obwodu łowi eckiego wspólnego. 

2. Przeds ię biorstwa lasów państwowych otrzymują 

przypadającą stosownie do ilości państwowych gruntów 
leśnych część czynszu dzierżawnego. 

3. Naczelnik gminy (miasta I gminy) przeznacza 
otrzymaną kwotę na cele ' społeczne- gminy- oraz na ho
dowlę i ochronę zwierzyny. 

Art. 18. 1. Zarząd nie wydzierżawionych obwodów 
łowieckich państwo'wych sprć! wują przedsiębiorstwa lasów 
państwowych, jeżeli pówierzchnia leśna wchodząca w 
skład obwodu łowieckiego wynosi więcej niż 30%, a w in
nych przypadkach - zarządy państwowych gospodarstw 
rolnych. 

2. Zarząd nie wydzierża wionych obwodów łowieckich 
wspólnych sprawuje odpowiednia jednostka wymieniona , 
w ust. l, jeżeli w skład tych ODwodów wchodzą grunty 
państwowe obejmujące więcej n i ż 30% powierzchni obwo
du, a w innych przypadkach - właściwy do spraw rol
n ictwa i le ś nittwa organ prezydium powiatowej ' rady na
rodowej. 

3. Zarząd nie wydzierżawionych obwodów łowiec
kich przeznaczonych na cele ośrodków hodowli zwierzyny 
sprawują przedsiębiorstwa lub instytucje .prowadzące te 
ośrodk i. 

R o z d z i a ł IV. 

o hodowli i ochronie zwierzyny oraz o obrocie zwierzyną. 

Art. 19. Zarządca, a w obwodach wydzierżawionych 
dzierżawca obwodu łowieckiego ma obowiązek hodować 

i ochraniać z~ierzynę zgodnie ze wskazaniami planu ho
dowlanego. 

Art. 20. 1. Łowiecki plan hodowlany dla obszaru ca
łego Państwa wchodzi do narodowego planu gospodar- . 
czego. 

_ 2. Ł6wiecki plan hodowlany powinien uwzględniać ra-
cjonalną , 'gospodarkę łf)wiec~ą, a w szczególności: 

I 
- 1) dane dotyczące gat unków- i ilości .zwierzyny; 

2) zabiegi hodowlane i ochronne niezbędne dla popra~ 

wienia warunków bytowania zwierzyny i zmniejsza
nia szkód wyrządzanych przez nią w gospodarstwie 
rolnym i leśnym; 

3) projektowany odstrzał zwierzyny; 

4) racjonalny rozwój gospodarki łowieckiej na terenie 
kraju. 

3. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w po
rozumieniu z Ministrem Rolnictwa, po zasięgnięciu .opinii 
Polski ego Związku Łowieck iego, określi w drodze rozpo
rządze n i a tryb i zasady opracowania i zatwierdzania ło

wieckich planów hodowlanych. 

Art. 21. 1. Właściciele, posiadacze oraz zarządcy 

grun Łów obowiązani są zezwolić bez odszkodowania na 
wznoszenie urządzeń, związanych z hodowlą zwierzynYi: 
urządzen i a te nie mogą w sposób istotny utrudniać korzy~ 
stania z gruntów. 

2. W razie nie uzgodnienia miejsca i rodzaju urządzeo" 
o których mowa w ust. 1, spór rozstrzyga właściwy do 
spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium powiatowej 
rady narodowej po wysłuchaniu !,ilron. . 

3. W obwodach łowieckich wolno ' zakładać niezbędne 
urządzenia ochronne, jak nie raniące pułapki na szkodni
ki, zabezpieczenia przeciwko kaleczeniu i zabijaniu się 

zwierzyny oraz inne urządzenia. Pułapki na szkodniki nie 
mogą Zagrażać bezpieczeństwu ludzi ' i zwierząt. 
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4; Zwalczanie szkodników łowieckich i biologicznych 
przy użyciu środków chemicznych,',wyńlaga zezwoleni.a 
Ministra Leśnictwa i PrZemysłu Drzewnego, wydanego po 
\vys~uthaniu opinii Państwowej Radr Ochrony Przyrody. 

Art. 22. 1. Chwytanie i prżetrzymywanie zwierzyny 
jest zabronione, z wyjątk'iem przypadków, o których mo
wa w ust. 2, oraz w razie gdy czynności te wykonywane 
są na podstaw'ie zezwolenia Ministra LeśnictWa i Przemy
słu Drzewnego," 

Art. 27.1. Zwierzyna pozyskana zgodnie z łowiec
kim planem hodowlanym w wydzierżawionym obwodzie 
łowieckim stanowi własność koła łOWieckiego dzierża wią
cego obwód. 

2., W obwodzie łowieckim nie wydz,ierżawionym lub 
na tęrepach nie wchodzących w skład obwodu łowieckiego 
pozyskana zwierzyna należy do zarządcy tego obwodu lub 
terenu, 

3. DZiierżawca lub zarżądca obwodu łowieckiego albo . 
zarządca terenów nie ' wchodzących w ' skład obwodu ło~ 
wieckiego obowiązany jest zbyć zwierzynę ubitą, jej mięso -

/ 
l 

2. Chwytanie i 'przetrzymywanie zwierzyny w celach 
hodowlanych może być dokonywane na podstawie za
twierdzonego planu hodowlanegoj w przypadkach takich 
nie obowiązuje zachowanie czasów ochronnych. 

i skóry wyłącznie przedsiębiorstwom i instytucjolJł wy- ( 
znaczonym prze'z Ministra Leśnictwa i ' P~iemysłu Drzew
nego. 

3. Podbieranie · jaj, wybieranie piskląt i niszczenie 4. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiegoalbi:> 
gniazd ptaków łownych jest zabronione. ! ,zarządca terenów nie wchodzących , w skład obwodu ło-

wieckiego może odstąpić osobom wykonującym polowanie · 
Art. 23. OSQbyuprawnione do wykonywania polowa- ubitą zwierzynę nil zasadach, które określi Minister Leś-

nia (art. 29 ust. 2), funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, nic twa i Przemysłu Drzewnego w porozumieniu z Mini-
strażnicy łowieccy, na terenach leśnych pracownicy lasów ' strem Rolnictwa i po zasięgnięciu opinii"Polskiego zwiirlku 
państwowych, a na terenach rolnych upoważniem pracow- Łowieckiego. 
nicy państwowych gospodarstw rolnych mają obowiązek 

- strzelać włóczące się psy i koty w obwodzie łowieckim. 

Art. 24. Posiadanie i hodowanIe chartów rasowych lub 
ich mieszańców wymaga na terenach wiejskich zezwolenia 
naczelnika gminy, a w miastach - organu właściwego do 
spraw rolnictwa i leśilictwa prezydil!m miejsldej rady na
rodowej. 

5, Osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im 
zwierzynę zużyć . według własnego uznani'a. 

6. Minister Leśnictwa i Pr.zemysłu Drzewnego " wpro!. 
wadzi w drodze rozporządzenia obowiązek przedstawiania 
świadectwa pochodzen'ia zwierzyny przy sprzedaży zwie- -
rzyny, jej mięsa i .skóry. 

7. Minister LeśnictwCj i Przemysłu Drzewnego oraz Mi
nister Rolnictwa mogą przekazać zwierzynę pozyskaną w 

\. " 

Art. 25. 1. Uprawnieni do wykonywania polowania 
(art. 29 ust. 2) oraz właściciele i użytkownicy gruntów, po
siadacze i zarządcy gruntów abb wiązani są zawiadomić 
właś,ciwego naczelnika gminy (miasta i ,gminy) bądź właś
ciwy organ - najbliŻSzego prezydium rady narodowej o do
strzeżonych w obwodzie łowieckim objawach chorób zwie
rzęcych, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwie
rzęta gospodarskje (enzootycznych chorób zwierzyny). 

obwodzie łowieckim wyłączonym z wydzierżawieni~., et)s9- /" 

2. 'W razie stwierdzenia enzootycznych chorób zwie
rzyny zarządca lub dzierżawca prowadzący hodowlę zwie
rzyny obowiązany jest podporządkować Się zarządzenióm 
władz wydanym w zakresie hodowli, ochrony łowieckiej 
i weterynaryjnej., odstrzału i użytkowania z~ierzyny. 

3. Dla obwodu łowieckiego, w ' którym przeprowadzo
no likwidację gatunku zwierzyny dotkniętego enzo
otycznymi chorobami, należy opracować nowy plan ho
dowlany z uwzględnieniem potrzeb sanitarnych i , wetery
naryjnych. 

Art. 26. 1. Obrót zwierzyną żywą mo,że odbywać się 
wyłącznie w celach hodowlanych, naukowych i eksporto
wych. 

2 . . Obrót krajowy zwierzyną źywą wykonują przed
siębiorstwa i instytucje wyznaczone do tego celu przez 
Ministra L:eśnictwa i Przemysłu Drzewnego. ' . 

,3; Zarządcy i dzierżawcy obwodów łowiecki'ch mogą 
dokonywać tego 'obrotu dlace1ów hodowlanych. 

4. Zwierzyna żywa wprowadzona do obrotu powinna 
,. być zaopatrzonaw,· świadeetwomiejsca' pochodzenia , oraz 
' w unędoweśw'iadet'ltwo', zdno1łłia; wystawi.one- przez wlaś-

bie uprawnionej do wykonywania ,polowania bez obowiąz" .' '" 
ku wynikającego ' z ust 3. /' ," 

Art. 28. 1. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia czasu/ 
ochronnego dla poszczegÓlnych gatunków ' zwierzyny 
sprzedawanie, kupowanie, przewożenie i przenoszenie 
zwierzyny objętej ochroną, jak równiej: podawanie dzi
czyzny w zakładach przemysłu gastronomicznego oraz w 
innych zakładach przyrządzania, sprzedaży lub wydawania 
posiłków jest zabronione. ' 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie mają zasto
sowania do: 

l) zwierzyny zamrożonej pochodzącej z remanentów 
składowanych w chłodniach państwowych lub konser~ 
wowęnych przez zakłady przemysłu gastronomicznego 

., 

/ r 

/ 

l' 

oraz przez inne zakłady przyrządzania, sprzedaży lub , '\ 
wydawania posiłkówj 

2) zwierzyny pochodzącej z odstrzału sanitarnegoj 

3) zwierzyny pochodzącej ze zwierzyńcówj 

4) zatrzymanej zwierzyny nielegalnego pochodzenia oraz 
zwierzyny zatrzymanej ze względu ,na naruszenie 
ust. 1.; 

5) skór surowych zakonserwowanych przez myśliwego. 

·R o z d z i a ł V. 

o wykonywanlu 'polowania. 

•• ,'" '. ~/,~,O;' ,- .,; .... . , '" : .~~... CiW'Yl,;,pa,wip~Q,w.y", - z~kład". wełe,ty.narii.; :stwieJłizająey ponad-,, ·, 
,.·'j,c,"L ' · '- • tO" ,'że' zwieLzynll, ta "po.chodzi, z , okręgów w.Qlnych od za-

ArL29. t •. . Boll)wanie, vi ., obwodzie ' łowieckim · może , 
być ' wykonywane wyłącznie w ramach ' planu hodowla· 

" '11 

raźliw;ych , che-r6b , zwiet;zęcych. , ,,: , . " nego{ ', ' - : ' ., 
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2. Do wy~bnywania polowania uprawnia dowód 
członkostwa . Polskiego Związku Łowieckiego łącznie 
z zezwoleniem na posiauanie broni myśliwskiej lub innym 
dokumentem ' uprawniającym do jej posiadania oraz upo
ważnieniem. wydanym w obwodach wydzierżawionych 

przez dzierżawcę, a w obwodach nie wydzierżawionych -
przez zarżądcę obwodu łowieckieg'o. 

. ,3. Cudzoziemcom nie będącym członkami Polskiego 
Związk:u .'Łow"ieekiego 'Zezwolenie na pol'ow'aniewydaje Mi
nister Lemictwa i Priemysłu. Drzewnego. 

4: Polowanie w strefie nadgranicznej mOŻe .się .odby
wać po uprzednim każdtirazowym uzyskaniu zezwolenia 
organów wojsk .otht{)fiy pogranicza na .polowtmie indy
WiduaIne lub zbiorowe. 

Art. 30. L Jeżeli niewykonanie planu odstrzału ' lub 
odlowu ,dzików s'P'owoduje dotkliwe szkody w rolnictwie, 
właśtiwe przedsiębiorstwo lasów panstwowych może zle
cić wykonanie odstrz,rłu zastępczego. 

2. Zasady zlecania odstrzałów zastępczych ustali Mi
nister Leśructwa i Przemysłu Drzewnego w porozumIeniu 
z Ministrem Rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego 
Związku Łowieckiego. 

Art. 31. Uprawniony do wykonywania polowania mo
że poszukiwać ' przy pomocy psa na otoku i zabrać z są

siedniego obwodu łowieckfego postrzelone.go dzika, jele~ 
ni a, daniela, sarnę lub muflona, powiadamiając o tym 
dzierżawcę · lub zarządcę · sąsiedniego obwodu łowieckiego 
albo osob.ę reprezentującą ich prawa najpóźniej w ciągu 
doby od chwili rozpoczęcia poszukiwania . . 

Art. 32. 1. Nie wolno polować na jelenie, daniele, 
sarny i muflony w obwodzie łowieckim, w którym wymie
niona zwierzyna nie ma swej ośtoi, W odległości mniejszej . 
niż 200 metrów ód granicy sąsiedniego obwodu łowiec-
kiego. ' '., 

2. Nie ' wolno strzelać do zwierzyny w odległości 

mniejszej niż 500 metrów od miejsca zebrań publicznych 
w czasie ich trwania oraz w odległości mniejszej niż 

100 metrów od zabudowań mieszkalnych. 

3. Nie wolno polować na przelotne ptactwo łowne na 
wybrzeżu morskim w pasie 3.000 metrów od brzegu w g.łąb 

morza i 5.000 metrów od brzegu w głąb lądu. 

4. Nie wolno pol~wać z psami lub nag~nką w czasie 
od 1 marca do 30 września włącznie. Nie dotyczy to po
lowania z psami na ptactwo łowneblotne i wodne Of-aZ 

polowania z nagonką na dziki. 

5. Nie wolno polować w nocy; nie dotyczy to polo
wania na lisy, borsuki oraz głuszce i cietrzewie w czasie 
toków, na słonki w czasie ciągów, na kaczki i gęsi na zło
tachi przelotach. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzew
neg'O może zezwolić na polowanie w nocy także na inną 

zwierzynę. Za noc uważa się czas po upływ ie godziny po 
zachodzie słońca do godziny przed wschodem slońca. 

Art. 33. 1. Nie woln'Owchodzić w posiadanie zwie
rzyny przy pomocy broni i amunicji wojskowej. sztuczne· 
go światła, gr,anatów. trutek, karmy , o właści wościach 

o?urzających, lepów, wnyków, samostrzałów,dołów, ()stro- . 
kołów, żelaz, sieci, sideł . pułapek, rozkopywania nor i in
nych podobnych środków. 

2. Wolno jest. jeąnak . chwytać w nie raniące zwie
rzyny potrzaskI zwierzęta · drapieżne, nie objęte ochroną 

gatunkową w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1949r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr.25, poz. 180), jak również 
chwytać w sieci i pułapki zwierzynę dla celów hodowla
nych i naukowych. 

3. Nie wolno strzelać do jeleni, danieli, sarn, muflo
nów i dZików inaczej niż kulami 'l broni myśliwskieJ. · 

4. Zabrania się polować przy uzyciu innej broni niż 
myśliwska broń palna; nie uważa się za bro'Ą myś1iwskł\ 
broni krótkiej, broni wojskowej, brom małokaiibrowej 
z bocznym 'ogniem oni:i' wiatr?Wek. ' . ' . 

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

6. Zabrania się polować z chartam.i lich mieszańcami. 

7. W okresie od 1 marca do 30 września włącznie do 
poszukiwania postrzałka jelenia, daniela, sarny, muflona 
i dzika mogą być używane wyłącznie psyprowadz.one na 
.otoku. 

Art. 34. Tchórze i lisy może chwytać i zabijać ka~dy 
w obrębie własnych zwartych zabudowań. 

Arl 35. 1. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i po .. zasięgnięciu 
opinii Polskiego Związku Łowieckiego określa w drodze 
rozporządzenia dlao!)szaru całego Państwa lub jego c.zęści 
okresy p9lowań 'na zwierzęta ' łowne. Minister Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego może upoważnić prezydium woje
wódzkiej rady narodowej. do skracania ustalonych okresów 
polowań na obszarze woje~ództwa. 

2. Minister Leśnictwa i PT'lemysłu Drzewnego może 
'Zezwolić na odstrzał zwierzyny dla celów naukowych z po
minięciem czasów ochronnych, jak również na odstrzał 

redukcyjny zwierzyny celem zmniejszenia jej ' pogłowia po 
zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 

3. Mi'nistrowie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz 
Rolnictwa ' ustalą w drodze rozporządzenia zasady i tryb 
redukcji zajęcy i dzikich królików na terenie, baz sadow
niczych oraz ogrodzonych sadów i szkółek. 

R o z d z i. a ł VI. 

o strażnikach łowieckich. 

Art. 36. 1. Dzierżawca, a w obwodach nie wydzierźa
wionychzarządca obwodu łowieckiego ! obowiązany jest 
dla ochrony łowiectwa i zwierzyny utrzymywać strażni
ków łowieckich. 

2. Strażnik łowiecki przy wykonywaniu swych czyn
ności korzysta z ochrony pra wnej na zasadach ustalonych 
dla pracowników państwowych. 

3. Strażni·k łowiecki obowiązany jest mieszkać na te
. renie lub w pobl'iżuobwodu łowieckiego, na którym pełni 
swą slożbę. 

Art. 31: Do obowi<lzków strażnika towieckiego należy 
piecza nad łowiskiem, a w szczególności: 
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1) zwalczanie szkodnictwa łowieckiego; ~ 

2) óchrona zwierzyny łownej W" obwodzie iwykoilywa
:riie czynności hodowlanych" a ' zwłaszcza dokarmianie 
zwierzyny; 

3) kontrolowanie, czy spotkane w obwodzie łowieckim 

osoby z bronią myśliwską posi<;idają wszystkie doku
menty wymagane do wykonywania prawa polowania 
i czy odstrzał zw:ierzyny odbywał się zgodnie z prze
pisami prawa łowieckiego; 

4) zawiadamianie właściwego naczelnika gminy (miasta ' 
i gminy) lub właściwego organu najbliższego prezy
dium powiatowej rady narodowej oraz dzierżawcy lub 
zarządcy obwodu łowieckiego ó stwierdzonych naru
szeniach prawa łowieckiego i dostrzeżonych chorobach 
zwierżyny. 

Art. 33. Strażnik łowiecki przy , wykonywaniu swych 
czynności jest uprawniony: 

1) do , sprąwdzania tożsamości osób spotkanych w obwo
dzie łowieckim z bronią myśliwską lub inną bronią 
użytą do polowania, narzędziami służącymi do pozys
kiwania zwierźyny lub zwierzyną oraz do żądania 
okazania poz~wolenia )1a broń, legitymacj<i PoJskiego 
Związku Łowieckiego i upoważnienia do wykonywa

,nia polowania wydanego przez dZierżawcębądż , za-
rządcę danego obwodu łowieckiego; , 

2) do odbierania za pokwitowaniem broni myśliwskiej 
lub innej broni użytej do polowania, narzędzi służą

cych do pozyskiwania zwierzyny oraz zwierzyny oso
bom bezprawnie polującym; odebtanabrońpowinna 
być niezwłocznie przekazana najbliższemu organowi 
Milicji Obywatelskiej za pokwitowaniem, a ,odebrana 
zwierzyna i narzędzia przekazywane w obwodach ło

wieckich wydzierżaWionych - wydzierżawiającemu, 
a w obwodach nie wydzierżaWionych - . zarządcy 
obwodu łowieckiego; 

3) do zatrzymywania i przekazywania w~aściwym orga
nom osób, których tożsamości i miejsca zamieszkania 
'nie można ustalić, a które w powierzonym ' jego pieczy 
obwodzie łowieckim naruszyły przepisy prawa łowiec
kiego lub które nie mogą usprawiedliwić posiadania 
broni, narzędzi łowieckich lub zwierzyny; 

4) do sprawdzania, czy przenoszona lub przewożona 

bądż sprzedawana zwierzyna została ubita legalnie Vi 
czasie i w sposób prawnie dozwolony. 

Art. 39. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewneg'o w 
porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Finansów oraz po 
zas i ęgnięCiu opinii Polsk iego Związku Łowieckiego określi 
w drodze rozporządzenia zasady utrzymywania strażników 
łowieckich, warunk i, jakim powinien odpowiadać kandydat 
na straż n ika, wzory odznak i legitymacji służbowej oraz 
organy uprawnione do wykonywania nadzoru, nad s,trażni
kami łowi eck iII.1j. , 

Art. 40. L ' Pracownicy terenowi państwowej admini
stracji leśnej i rolnej mi;lją obowiązek ,ochrony zwierzyny. 

2. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w po
rozumieniu z Mini'strem Rolnictwa określi w drodze , roz
porządzenia kategorie pracowników, którym prżysł}.lgują 
uprawnienia strażników lowieckich. 

' Art -41. Obowiązek ochronyzwieb:yny 
również na organach MilicJi Obywatelśkiej. ' 

:,.,"" 

spbezyw'a~ 
. -, .' . " 

Art. 42. Naczelnik' gminy- (miasta i 'fJhiiny) jest abo
wiązany do współdziałania , z dzierżawcą ' lub zarządcą 
obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim 
obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony 
~wierzyny bytującej na jej terenie. 

R o z d z i a ł VII. 

o szkodach łowieckich. 

Art. 43. • Dzierżawca , obwodu łowieckieg'o, w ' obwo
dach nie wydzierżawionych zarządca tego obwodu, ana 
obszarach nie włączonych do obwodów łowieckich zarząd
ca tych obszarów mają obo wiązek wynagrodzenia szkód 
wyrządzonych przy wykonywaniu polowania. 

Art. 44. L ' Państwo odpowiada jedynie za szkody 
wyrządwne w uprawach i plonach rolnych przez dziki, 
łosie, jelenie i daniele. Odszkodowania wypłacają przed
siębiorstwa lasów państwowych. 

2. Zarządcy obwodów łowieckich i terenów nie włą
czonych do tych obwodów oraz dzierżawcy nie zrzeszeni , 
w Polskim Związku Łowieckim obowiązani są zwraCaĆ , / 
wiaściwym przedsiębiorstwom lasów państwowy'ch pełne 
kwoty odszkodowań określonych w ust. 1. 

' 3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzeni a ' 
zasady i tryb ustalania oraz wypłaty odszkodowail okreś
lonych w ust. t oraz procent kwot, jakie dzierżawcy obwo
dów łowieckich zrzeszeni w Polskim' Związku , Łowieckim 
zwracają przedsiębiorstwom lasów państwowych, a takie 
tryb rozliczeń z tego tytułu w ' przedsiębiorstwach iinsty
tucjach państwowych. 

4. Dzierżawcy obwodów łowieckich zrzeszęni w ,Pol
skim Związku Łowieckim zwolnieni są z obowiązku zwrotu , 
odszkodowań określonych w usi. 3, jeżeli .łowiecki plan ' 
hodowlany dla danego obwodu nie przewiduje pozyskania 
zwierzyny, o której mowa w ust. 1. 

Art. 45. Odszkodowanie nie przysługuje: 

t) osobom, którym przydzielono ogrodzone grunty sta
nowiące własność Państwa jako deputaty rolne; 

2) posiadaczom uszkodzonych upraw Jub plonów rolnych, 
którzy nie dokonaH sprzętu we właściwym terminie, 
odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okre,
su zbioru. określonego gatunku roślin w danej miejsco
wości; 

3) za szkody wyrządzone w gospodarstwie, nie stanow i ą

cym własności Państwa - o łą c znej wartości nie prze
kraczającej przy jednorazowym oszacowaniu 200 zł; 

4) za szkody wyrządzone w gospodarstwie państwo
wym - o wartości określonej rozporządzeniem Rady 
Ministrów; 

5) za szkody powstałe w plonach złożonych w sterty, 
stogi i k<?pce. , 

Art. 46. 1. Każdy może zabezpieczyć swe grunty od 
wdzierania się : zwierzyny. Urządzenia poczynione w tym 
celu nie mogą służyć do chwytania, ranienia lub zabijania 
zw~erzynyi , W.olno rów:nieżka:i;,demu , od?trasza~ zwierzynę 

Qd ,sWoichgruntów. ,, "': <'5,: 

2. ,' Gdyby ' zwierzyna w ~ynikupoczinionyd/u;źądzeń 
odpowiadającychwymagańiom ust. 1': lub" "dóko,nan'yt:h 
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czynn,ości z~a~.~ta się lub zabiła, dzierżawca, a w obwodzie 
nie wydzierżawionym zarządca , obwodu łowieckiego nie 
ma prawa do odszkodowania. 

R o z d z i a ł VlII. 

o Polskim Związku Łowieckim i kołach łowieckich. 

Art. 47. 1. Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem 
osób fizycznych i prawnych zajmujących się łowiectwem, 

działającym wyłącznie na podstawie przepisów niniejszej 
ustawy i statutu. Polski Związek Łowiecki posiada osobo-

. \vość prawną. 

2, Koła łowieckie wchodzą vi skład Polskiego Związ
ku Łowieckiego i posiadają osobowość prawną, którą 

nabywają po zarejestrowaniu we właściwym organie admi
nistracji prezydium powiatowej, a w miastach wyłączo
nych z województw - dzielnicowej rady narodowej. Właś
ciwość organu administracji pre.'lyctium powiatowej (dziel
nicowej) rady narodowej i tryb postępowania przy reje
stracji kół łowieckich określi Minister Leśnictwa i Prze
mysłu Drzewnego w porozumieniu z Ministrem Spraw We-
wnętrznych. ' 

3. Statut Polskiemu Związkowi Łowieckiemu nadaje 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w porozumie" 
niu z Ministrem Rolnictwa. 

Art. 48. Do zadań Polskiego Związku' Łowieckiego na
leży troska o rozwój .łowiectwa i współdziałanie z organa
mi administracji państwowej w zaktesie wykonywania 
ustawo'dawstwa łowieckięgo, a w szczególności: hodowanie 
zwierzyny, wydawanie opinii l składanie wniosków w 
sprawach, o których mowa w 'ustawie, nadzór nad dzfa
łalnością kół łowieckich, instruowanie ich vi sprawach ło
wiectwa,szkolenie i wychowywanie myśliwych . w zakresie 
łowiectwa i etyki ł·owieckiej, w~ półpraca z pokrewnymi 
organizacjami za granicą, prowadzenie i popieranie ,prac 
na,ukowych i doświadczalnych w zakresie gospodarowania 
zwierzyną, prowadzenie i popieranie działa lności gospo~ 

darczej mającej na celu zaopatrywanie myśliwych i od
łów zwierzyny, prowadzenie i popieranie hodowli psów 
myśliwskich oraz, wykonywani.e w zak'resie łowiectwa 
czynności zleconych przez Ministra Leśnictwa i Pr'zemysłu 
Drzewnego. 

- Art, 49. , Działalność Polskiego Związku Łowieckiego 

jest finansowana z funduszów własnych, zapisów i daro
wizn oraz dotacji w granicach określonych w budżecie 
Państwa. 

Art. 50. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku 
Łowieckiego sprawuje Minister Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego. 

Rozdzia. ł IX. 

Przepisy karne. 
Art. 51. Kto: 

1) st~zela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 
500 metrów od miejsca zebrań pubHcznych w czasie 
ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 metrów 
od zabudowań mieszkalnych, 

2) w okresie od l marca do 30 września włącznie depo, 
szukiwania postrzalka jelenia, daniela, sarny" 1Iluflona 

. • 'ci dzika używa psów .inaczej niż ~a ótoku -: 

podlęga ,karze grzywny do , 2,OO~ złotych, 

Art. 52. Kto: 

l) nie dopełnia wskazanego wart. 25 ust. 1 obowiązku 
zawiadamiania ' o ddśtx:zeżonej enzoetycznejchorobie 
zwierzyny lub nie wykona zarządzeń właści wych orga
nów w tym zakresie, 

2) podbiera jaja, wybiera pisklęta lub też , niszczy gnia
zda ptaków łownych, 

3) przetrzymuje zwierzynę hez odpowiednieg o zezwole
nia, 

4) pozyskuje zwierzynę inną lub w większej ilości, niż 
to przewiduje zezwolenie wydane przez " dzierżawcę 
lub zarządcę obwodu łowieckiego, 

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

6) sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwo
dach nie wydzierżawionych z ramienia zarządcy, ze
zwala: , 
a) na przekroczenie zatwierdzonego w planie hodo

wlanym odstrzału zwierzyny, 
b) na polowanie osobie nie uprawnionej do wykony-

wania polowania - ' 
po'dlega karze grzywny do 5.000 złotych. 

Art. '53. Kto wprowadza do obrotu zwierzynę żywą 
lub ubitą albo użyskane z niej mięso i ' skóry - naruszając 
przepisy o zasadach obrotu tą zwieriyną, ' mięsem lub skó
rami - podlega karze pozbawienia wo)ności do roku, 
ograniczenia wolności albo grzywny. 

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

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

skim 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 .muIlony w obwo

dziełowleckim, 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 
oraz słonki w czasie ciągów, na głuszce i cietrzewie 
w czasie toków, na kaczki i gęsi na zlotach i przelo
tach, 

5) poluje z chartami i ich mieszańcami, 
poluje w czasi~ ochronnym, 

"-
6) 

7) poluje me posiadając uprawnień do wykonywania po-
lowania, 

8) wchodzi w posiadanie zwierzyny przy pomocy broni 
wojskowej, sztucznego śWiat1a, granatów, trutek, kar
my o właściwościach odurzających, lepów, wnyków, 
samostrzałów, dołów, ostrokołów, żela'z,' sieci, sideł, 
pułapek ' lub ' rozkopywania nor i innych podobnych 
ś.rodków, 

9) kto nie będąc uprawniony do wykonywania polowa
nia wchodzi w posiadanie zWierzyny przy pomocy 
psów - _ 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 56~ W razie skazania za czyny wymienione w 
art. 55 sąd orzeka przepadek broni, narzędzi i , psów, przy 
użyciu których zostało dokonane przestępstwo, 

/ 
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Art. 57. Zwierżyna ubita lub żlowiona bezprawnie w 
wyązi,erż~"Yi0nym obwodzIe łowieckim należy ,do wydzIer

'" żawiającego, a W, obwodach nie wydzierżawionych do za
rządcy obwodu. Ponadto osoba, która " uzyskała bezpra w
nie zwieriynę, obowiązana jest wyrównać wydzierżawia

. jącemu lub zarządcy obwodu łowieckiego różn icę wartosci 
zwierzyny żywej' i ubitej według cennika ustalonego przez 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

R o z d z i a ł X. 

Przepisy przejściowe j końcowe. 

Art. 58. Zwierzyńce utworzone na podstawie dotych
czasowych przepisów są zwierzyńcami w rozumieniu 
ustawy. 

Art. 59. L Obwody łowieckie utworzone na podsta
wie dotychczasowych przepisów są obwodami łowieckimi 
w rozumieniu ustawy. 

2. W przypadku gdy wymaga tego dobro hodowli 

snwego obwodu z tytułu nadpłaco nego cz~ynszu, dzierżaw-: .'" 
nego oraz z tytułu nakładów ponieSIOnych w 'ostatnich 
dwóch latach przed podzieleniem obwodu. RozLi.czenIa do
konuje wlaściwy do sp raw rolnictwa i leśnrttwa , e~gan 
prezyd ium powia towej rady narodowej, Kwotę ustaloną w 
rozl iczeniu wypłaca ustępującemu kołu dZIerżawca lub za 
rządca nowo utworzonego obwodu. 

Art. 60. 1. Dotychczasowe zrzeszenie pod nazwą Pol
ski Zw i ązek ŁowIećki staje S Ię PJIsk im Związkiem Łowiec- ' 
kim w rozumieniu ustawy. 

2. Koła łowieckie utworzone na podsta wie dotych- " 
czasowych przepisów, a istniejące w dniu wejŚCia w ży-' , 
cie ustawy, stają się kołami łowieckimi w rozumieniu 
ustawy. 

Art. 61. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy w prawa 
obowiązki wydzierżawiającego obwody łOWIeckie wcho

dzą odpowiednie przedsiębiorstwa łasów państwowych 
i zarządy państwowych gospodarstw rolnych oraz organy , 
administracji rolnej i leśnej prezydIów powiatowych rad" 

ochrony zwierzyny, interes gospodarki narodowej albo 
narodowych. ' 

prawidłowy rozwój kół ,:'!owieckieh, dotychczasowe obwo-' 2. Zapłacony czynsz dzierżawny podlega zaliczeniu za 
dy łowieckie mo,gąJ· byc podzieLone- t.ak,aby 'powTeLzchnia," ok.res, za który zgodnie z ,umową został uis'zczony. 
noWo utwel'<zonych" obwodów ,nie była mmeJsza .. n iż ' 

3.000 ha. PodziaŁu obwo'dów łowieckich dokonuje się w 
trybie określonym wart. 13. 

3. Dzierżawcy dotychczasowego o'bwodu łowieckiego 
przysługuje prawo wyboru dzierżawy jednego z nowo 
utworzonych obwodów. 

4. W razie podziału obwodu łowieckiego lub ' zmiany 
jego granic następuje rozliczenie z dzierżawcą dotychcza-

Art. 62. Przep isy ustawy dotyc'zące wojewódzkich rad 
narodOWych stosuje się odpo wiednio do rad narodowych 
miast wyłączonych z województw, przepisy dotyczące po
wiatowych rad narodowych - do rad narodowych miast , 
stanowiących. powiaty. '. 

Art. 63. Traci moc dekret z dnia 29 pażdziernika 

1952 r. o prawie łowieckim (Ot. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 300 
i z 1955 r. Nr 18, poz. 108). 

,Reklamacje z powodu niedoręczenia poszc:zególnych numerów Wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady MI
nistrów (Warszawa 34, uL Powsińska 69/71 - przegródka ' pocztowa 81) w terminie 10 do 15 dni od daty -wydania ,na-,-" , ',_ 

s(ępnego kolejnego numeru, " ' I ' 

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi rocznie 120,- zł, półrocznie 70,- zl. 
Opłata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 50,- zl. 

Pre~umeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmli:je się do dnia 30 listo-
pada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za l półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok ~ do dnia 30 września, Do abo
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych nume
r'ów dokonana zostanie z opóźnieniem , a ponadto zostaną policzone koszty przesyłkI. 
Opłata za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym prze
kazem pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Naroduwym Banku Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1528-91-4374.5. Ra
chunków za prenumer atę nie wystawia się. Na ' odcinku wpłaty należy podać dokład
ną nazwę instytutji (bez skrótów), dokładny adres z num erem kodu I pocztoweg o 

oraz liczbę zamawianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w punktach sprzedaży 
W WaT~zawie: al. 1 Armii Wojska PolskiE'go 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Praw
no-Ekonomiczn,a - ul: Zurawia 1, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów - al. 
Gen. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Kato
wicach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu I Zie
lonej Górze oraz w kasach Sądów Powlat'Owych w Bydgoszczy, Cieszy nie, Często
chowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Lublinie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, 

Radomiu, Szczecinie, T drnowie I Toruniu. ' 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, aL Uj azdowskie ,1/3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, uL Powsińska 69/71 

00-979 W"rszawa ,(przegródka pocztowa 81). 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład Nr l, Warszawa, uL Tamka 3. 

Zam. 1711. Cena 3,00 zł 


