
Na podstawie art. 5 i art. 44 ust.1 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. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków
zwierzàt ∏ownych oraz okreÊlenia okresów polowaƒ na
te zwierz´ta (Dz. U. Nr 43, poz. 488) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 1 w pkt 2:
a) uchyla si´ lit. n,
b) po lit. z kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-

je si´ lit. za w brzmieniu: 

„za) szop pracz (Procyon lotor).”;

2) w § 2:
a) w ust. 1:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) na dziki:

a) odyƒce, wycinki,
przelatki oraz war-
chlaki, przy czym
za warchlaki uzna-
je si´ dziki od dnia
urodzenia do dnia
31 marca nast´p-
nego roku kalen-
darzowego — od dnia 1 kwiet-

nia do koƒca lu-
tego,

b) lochy — od dnia 15 sierp-
nia do dnia
15 stycznia,”,

— pkt 9—11 otrzymujà brzmienie:
„9) na lisy, jenoty, nork´

amerykaƒskà i szopa 
pracza — od dnia 1 lipca

do dnia 31 mar-
ca, a na tere-
nach obwodów
∏owieckich, na
których wyst´-
puje g∏uszec lub
cietrzew —
przez ca∏y rok,

10) na pi˝maki — od dnia 11 sierp-
nia do dnia
15 kwietnia,
a na terenach
rybackich obr´-
bów hodowla-
nych — przez
ca∏y rok,

11) na zajàce szaraki i dzi-
kie króliki — od dnia 1 listo-

pada do dnia
31 grudnia,
a w drodze
od∏owu — do
dnia 15 stycz-
nia,”, 

— w pkt 12 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kury — wy∏àcznie na te-
renach oÊrod-
ków hodowli
zwierzyny, gdzie
prowadzi si´ wo-
lierowà hodowl´
ba˝anta — od
dnia 1 paê-
dziernika do
dnia 31 stycz-
nia,”,

— pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) na kuropatwy — od dnia 11 wrze-
Ênia do dnia
21 paêdziernika,
a w drodze od∏o-
wu — do dnia
15 stycznia,”,

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) na g´si (g´gawy,
zbo˝owe i bia∏oczel-
ne) — od dnia 15 sierp-

nia do dnia
21 grudnia, a na
terenie woje-
wództw: za-
chodniopomor-
skiego, lubu-
skiego, wielko-
polskiego i dol-
noÊlàskiego —
do dnia 31 stycz-
nia,”,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 19 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzàt ∏ownych oraz okreÊlenia 
okresów polowaƒ na te zwierz´ta

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).



— uchyla si´ pkt 16,

— pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) na s∏onki — od dnia 1 wrze-
Ênia do dnia
21 grudnia,”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Je˝eli poczàtek okresu polowaƒ przypada
po dniu lub dniach wolnych od pracy,
okres ten rozpoczyna si´ pierwszego dnia
wolnego od pracy.

3. Je˝eli koniec okresu polowaƒ przypada na
dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ wolny od pracy,

okres ten up∏ywa z ostatnim dniem wol-
nym od pracy.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przy ustalaniu okresu polowaƒ, o którym
mowa w ust. 1—3, przyjmuje si´, ˝e dzieƒ
wolny od pracy to niedziele i Êwi´ta okre-
Êlone w odr´bnych przepisach o dniach
wolnych od pracy oraz soboty.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r. 

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
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