
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 889

RozpoRządzenie
MinistRa ŚRodowiska1)

z dnia 29 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania 
polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548, z 2010 r. Nr 186, poz. 1250 oraz z 2011 r. Nr 257, poz. 1548) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania amunicją 
myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.”;

2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Polowanie na zające może odbywać się wyłącznie jako polowanie zbiorowe, z uwzględnieniem § 35.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Korolec

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, 
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 
z 2012 r. poz. 985 i 1281 oraz z 2013 r. poz. 628.




