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§1

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA RODOWISKA1)
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie okre lenia okresów polowa na zwierz ta owne
(Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. - Prawo owieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z pó n. zm.2))
zarz dza si , co nast puje:
§ 1. 1. Ustala si okresy polowa na nast puj ce zwierz ta owne:
1) jelenie szlachetne:
a) byki - od dnia 21 sierpnia do ko ca lutego,
b) anie - od dnia 1 pa dziernika do dnia 15 stycznia,
c) ciel ta - od dnia 1 pa dziernika do ko ca lutego;
2) jelenie sika (byki, anie i ciel ta) - od dnia 1 pa dziernika do dnia 15 stycznia;
3) daniele:
a) byki - od dnia 1 pa dziernika do dnia 31 stycznia,
b) anie i ciel ta - od dnia 1 pa dziernika do dnia 15 stycznia;
4) sarny:
a) koz y - od dnia 11 maja do dnia 30 wrze nia,
b) kozy i ko ta - od dnia 1 pa dziernika do dnia 15 stycznia;
5) dziki:
a) ody ce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje si dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca
nast pnego roku kalendarzowego - przez ca y rok,
b) lochy - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia;
6) muflony:
a) tryki - od dnia 1 pa dziernika do ko ca lutego,
b) owce i jagni ta - od dnia 1 pa dziernika do dnia 15 stycznia;
7) borsuki - od dnia 1 wrze nia do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów owieckich, w których wyst puje g uszec lub cietrzew przez ca y rok;
8) tchórze i kuny (le ne i domowe) - od dnia 1 wrze nia do dnia 31 marca, a na terenach obwodów owieckich, w których wyst puje
uszec lub cietrzew - przez ca y rok;
9) lisy - od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów owieckich, w których wyst puje g uszec lub cietrzew lub
prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zaj ca, ba anta lub kuropatwy - przez ca y rok;
10) norki ameryka skie, jenoty i szopy pracze - przez ca y rok;
11) pi maki - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obr bów hodowlanych - przez ca y rok;
12) zaj ce szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze od owu - do dnia 15 stycznia;
13) ba anty:
a) koguty - od dnia 1 pa dziernika do ko ca lutego,
b) kury - wy cznie na terenach o rodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi si wolierow hodowl ba anta - od dnia 1
pa dziernika do dnia 31 stycznia;
14) kuropatwy - od dnia 11 wrze nia do dnia 21 pa dziernika, a w drodze od owu - do dnia 15 stycznia;
15) krzy ówki, cyraneczki, g owienki i czernice - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
16) g si:
a) zbo owe i bia oczelne - od dnia 1 wrze nia do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego i dolno skiego - do dnia 31 stycznia,
b) g gawy - od dnia 1 wrze nia do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego i dolno skiego - do dnia 15 stycznia;
17) yski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
18) go bie grzywacze - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;
19) s onki - od dnia 1 wrze nia do dnia 21 grudnia;
20) jarz bki - od dnia 1 wrze nia do dnia 30 listopada.
2. Je eli pocz tek okresu polowa przypada bezpo rednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna si pierwszego dnia
wolnego od pracy.
3. Je eli koniec okresu polowa przypada na dzie poprzedzaj cy dzie wolny od pracy, okres ten up ywa z ostatnim dniem wolnym od
pracy.
4. Przy ustalaniu okresu polowa , o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje si , e dzie wolny od pracy to niedziele i wi ta okre lone w
odr bnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
5. osie (byki, klempy i oszaki) obejmuje si ca oroczn ochron .
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§ 2. Traci moc rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierz t ownych oraz
okre lenia okresów polowa na te zwierz ta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie okre lenia okresów
polowa na zwierz ta owne.

§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

________
1)
Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej - rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.

