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1) obrotami dokonanymi w 1991 r. z krajami byłego 
ZSRR, realizowanymi w ramach: 

a) akredytyw, 

b) dostaw specjalnych, 

c) inkasa z Porozumienia międzyrządowego 

o wzajemnych stosunkach gospodarczych 
z dnia 21 grudnia 1990 r. według tzw. list indy
katywnych, 

d) listów wymiennych Stron z dnia 21 września 
1991 r., 

e) przekazów, 

2) dostawami specjalnymi zrealizowanymi w 1992 r. 
na podstawie Umowy międzyrządowej z dnia 16 
maja 1991 ' r. 

§ 2. Zarządzenie dotyczy również jednostek gospo
darczych realizujących eksport na zasadzie umów ko
misu zawartych z przedsiębiorstwami, o których mo
wa w § 1. 

§ 3. Zarządzenie nie ma zastosowania do nabyw
ców wierzytelności, o których mowa w zarządzeniu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 
dnia 16 czerwca 1995 r. 
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z dnia 5 września 1995 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną. 

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 17 czerwca 
1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie 
łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 101, poz. 444), w związku 
z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu 
urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433 oraz 
z 1991 r. Nr 101, poz. 444 i Nr 114, poz. 492) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska , 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 listopada 
1991 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie 
pozyskaną (Monitor Polski Nr 43, poz. 306) załącznik 
otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniej
szego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelichowski 

Załączni k do za rządzen i a Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 5 września 1995 r. (poz. 524) 

CENNIK NA ZWIERZYNĘ BEZPRAWNIE POZYSKANĄ 

Lp. Gatunek zwierzyny Należność za jedną sztukę bezprawnie pozyskanej 
zwierzyny (niezależnie od wieku i płci) w zł 

1 Łoś, jeleń , daniel 2.000 
2 Muflon, wilkX 1.500 
3 Dzik, sarna 1.000 
4 Inna zwierzyna 500 

x _ tylko na terenach województw: krośnieńskiego, przemyskiego i suwalskiego. 


