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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie ewidencji skupu zwierzyny ˝ywej, tusz zwierzyny i ich cz´Êci.
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zakres ewidencji skupu zwierzyny ˝ywej oraz zakres
ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich cz´Êci:
2) wzór ewidencji skupu, o którym mowa w pkt 1.
§ 2. Zakres ewidencji skupu zwierzyny ˝ywej oraz
zakres ewidencji stanu tusz zwierzyny i ich cz´Êci:
1) pe∏nà nazw´ lub imi´ i nazwisko przedsi´biorcy
prowadzàcego punkt skupu;
2) adres przedsi´biorcy prowadzàcego punkt skupu;
3) okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku nast´pnego obj´ty wpisami w ewidencji;
4) dat´ i numer zezwolenia na wykonywanie, przez
przedsi´biorc´ prowadzàcego punkt skupu, dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obrotu zwierzynà
˝ywà, chyba ˝e posiadanie takiego zezwolenia nie
jest wymagane;
5) dat´ skupu zwierzyny;
6) dotyczàce w∏aÊciciela zwierzyny oraz osoby wyst´pujàcej w jego imieniu:
a) imi´, nazwisko i adres lub nazw´ i adres w∏aÊciciela zwierzyny sprzedawanej do punktu skupu,
b) je˝eli w∏aÊciciel, o którym mowa w lit. a, nie wyst´puje osobiÊcie — imi´, nazwisko i adres osoby wyst´pujàcej w jego imieniu;
7) dotyczàce miejsca pozyskania zwierzyny — numer
obwodu ∏owieckiego oraz nazw´ województwa,
w którym zosta∏a pozyskana zwierzyna, a je˝eli
zwierzyna nie zosta∏a pozyskana w obwodzie ∏owieckim — nazw´ województwa oraz miejscowoÊci;
8) dotyczàce pozyskanej zwierzyny — gatunek oraz
liczb´ sztuk pozyskanej zwierzyny, a w przypadku
∏osia, jelenia, jelenia sika, daniela, sarny, muflona
i dzika — gatunek oraz p∏eç tej zwierzyny;

1) o których mowa w § 2 pkt 1—3;
2) dat´ i numer zezwolenia na wykonywanie, przez
przedsi´biorc´ prowadzàcego punkt skupu, dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obrotu tuszami
zwierzyny i ich cz´Êciami, chyba ˝e posiadanie takiego zezwolenia nie jest wymagane;
3) dat´ skupu tuszy lub jej cz´Êci;
4) dotyczàce osoby dostarczajàcej tusz´ do punktu
skupu:
a) imi´, nazwisko i adres myÊliwego — je˝eli zwierzyna zosta∏a pozyskana na polowaniu indywidualnym,
b) imi´ i nazwisko osoby dostarczajàcej tusz´ do
punktu skupu — je˝eli zwierzyna zosta∏a pozyskana na polowaniu zbiorowym;
5) dotyczàce miejsca pozyskania zwierzyny — numer
obwodu ∏owieckiego oraz nazw´ województwa,
w którym zosta∏a pozyskana zwierzyna, a je˝eli zwierzyna nie zosta∏a pozyskana w obwodzie ∏owieckim
— nazw´ województwa oraz miejscowoÊci;
6) dotyczàce tusz pozyskanej zwierzyny i ich cz´Êci:
a) gatunek pozyskanej zwierzyny oraz liczb´ jej tusz
lub ich cz´Êci, z zastrze˝eniem lit. b),
b) w przypadku tusz ∏osia, jelenia, jelenia sika, daniela, sarny, muflona i dzika — gatunek, p∏eç
oraz nazwy dostarczonych cz´Êci tusz tej zwierzyny;
7) numer znaku, którym zosta∏a oznaczona tusza;
8) wag´ tusz lub ich cz´Êci wyra˝onà w kg;
9) numer i dat´ dokumentu stwierdzajàcego przyj´cie
tuszy lub jej cz´Êci do punktu skupu;
10) cen´ skupu tuszy zwierzyny lub jej cz´Êci (za kilogram lub sztuk´).
§ 4. Wzór ewidencji skupu zwierzyny ˝ywej oraz
wzór ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich cz´Êci stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.2)

9) numer i dat´ dokumentu stwierdzajàcego przyj´cie
zwierzyny do punktu skupu;

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

10) cen´ skupu zwierzyny (za kilogram lub sztuk´).
§ 3. Zakres ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich cz´Êci obejmuje nast´pujàce dane:
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

———————

2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych
i LeÊnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakresu i wzoru ewidencji skupu zwierzyny ˝ywej, tusz zwierzyny i ich
cz´Êci (Dz. U. Nr 91, poz. 412), które utraci∏o moc z dniem
30 paêdziernika 2002 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia
26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo ∏owieckie
(Dz. U. Nr 125, poz. 1366).
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