Szczegółowe warunki wykonywania polowania i znakowania tusz.
Dz.U.2005.61.548 z dnia 2005.04.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 7 sierpnia 2013 r.
2013.08.07 

zmiana

Dz.U.2013.889 § 1



§ 3.
1. Do wykonywania polowania oraz odstrza łu zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki cz łowieka dopuszczona jest
wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych lub g ładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów, z
której po maksymalnym za ładowaniu mo żna odda ć najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym że do magazynka broni samopowtarzalnej mo żna załadować
jednorazowo najwyżej dwa naboje.
2. Używana do polowania bro ń myśliwska o lufach gwintowanych musi posiadać kaliber minimum 5,6 mm i być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską
charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odleg łości 100 m od wylotu lufy.
3. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa si ę, z zastrzeżeniem ust. 4, wy łącznie z użyciem broni myśliwskiej, o której mowa w ust. 2, oraz naboi my śliwskich z
pociskami półpłaszczowymi, przy czym:
1) przy polowaniu na łosie energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie mo że być mniejsza niż 2500 J;
2) przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki, z wy łączeniem dzików warchlaków, energia pocisku w odleg łości 100 m od wylotu lufy nie mo że być
mniejsza niż 2000 J
4. Dopuszcza się polowanie na zwierzynę grubą, z wyjątkiem łosi i jeleni byków, z użyciem broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz myśliwskich naboi kulowych.
5. Do wykonywania polowania na zwierzyn ę drobną, z zastrzeżeniem ust. 6, używa się wyłącznie broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz myśliwskich naboi
śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm
6. Do wykonywania polowania na drapie żniki używa się broni my śliwskiej o lufach gwintowanych oraz my śliwskich naboi z pociskami półpłaszczowymi i
pełnopłaszczowymi lub broni my śliwskiej o lufach gładkich oraz naboi myśliwskich wymienionych w ust. 4 lub 5.

2011.12.14 

zmiana

Dz.U.2011.257.1548 § 1



§ 3.
1. Do wykonywania polowania oraz odstrza łu zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki cz łowieka dopuszczona jest
wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych lub g ładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów, z
której po maksymalnym za ładowaniu mo żna odda ć najwyżej sześć pojedynczych strzałów;, z tym że magazynekdo magazynka broni samopowtarzalnej możemożna
zawieraćzaładować jednorazowo najwyżej dwa naboje.
2. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa si ę, z zastrzeżeniem ust. 3, wy łącznie z użyciem myśliwskiej broni palnej o lufach gwintowanych i kalibrze minimum 5,6
mm oraz stosowanych do niej naboi my śliwskich z pociskami półpłaszczowymi, które w odległości 100 m od wylotu lufy posiadaj ą energię nie mniejszą niż:
Używana do polowania bro ń myśliwska o lufach gwintowanych musi posiada ć kaliber minimum 5,6 mm i by ć przeznaczona do strzelania amunicją charakteryzującą
się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odleg łości 100 m od wylotu lufy.
1) 2 500 J przy polowaniu na łosie;
2) 2 000 J przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki;
3) 1 000 J przy polowaniu na sarny, dziki warchlaki i drapie żniki.
3. Na zwierzynę, o której mowa w ust. 2, z wyj ątkiem łosi i jeleni byków, dopuszcza si ę polowanie z broni o lufach g ładkich, z użyciem myśliwskich naboi kulowych.
Polowanie na zwierzynę grubą odbywa si ę, z zastrzeżeniem ust. 4, wy łącznie z użyciem broni myśliwskiej, o której mowa w ust. 2, oraz naboi my śliwskich z
pociskami półpłaszczowymi, przy czym:
1) przy polowaniu na łosie energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie mo że być mniejsza niż 2500 J;
2) przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki, z wy łączeniem dzików warchlaków, energia pocisku w odleg łości 100 m od wylotu lufy nie mo że być
mniejsza niż 2000 J
2a. Do wykonywania polowania nie mo żna używać broni czarnoprochowej.
4. Do wykonywania polowania na zwierzyn ę drobną, z zastrzeżeniem ust. 5, używa się wyłącznie myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.
Dopuszcza się polowanie na zwierzynę grubą, z wyjątkiem łosi i jeleni byków, z u życiem broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz myśliwskich naboi kulowych.
5. Na drapieżniki poluje się, używając myśliwskich naboi kulowych wymienionych w ust. 2 i 3, my śliwskich naboi śrutowych wymienionych w ust. 4 lub naboi
myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi.
Do wykonywania polowania na zwierzyn ę drobn ą, z zastrzeżeniem ust. 6, używa się wyłącznie broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz myśliwskich naboi śrutowych
ze śrutem o średnicy do 4,5 mm
6. Do wykonywania polowania na drapie żniki używa się broni my śliwskiej o lufach gwintowanych oraz my śliwskich naboi z pociskami półpłaszczowymi i
pełnopłaszczowymi lub broni my śliwskiej o lufach gładkich oraz naboi myśliwskich wymienionych w ust. 4 lub 5.

2010.10.21 

zmiana

Dz.U.2010.186.1250 § 1



§ 3.
1. Do wykonywania polowania oraz odstrza łu zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki cz łowieka dopuszczona jest
wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym za ładowaniu mo żna odda ć najwyżej sześć pojedynczych strzałów; magazynek broni samopowtarzalnej
może zawierać najwyżej dwa naboje.
2. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa si ę, z zastrzeżeniem ust. 3, wy łącznie przyz użyciuużyciem myśliwskiej broni palnej o lufach gwintowanych i kalibrze
minimum 5,6 mm oraz stosowanych do niej naboi my śliwskich z pociskami półpłaszczowymi, które w odległości 100 m od wylotu lufy posiadaj ą energię nie mniejszą
niż:
1) 2. 500 J przy polowaniu na łosie;
2) 2. 000 J przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki;
3) 1. 000 J przy polowaniu na sarny i, dziki warchlaki; i drapieżniki.
4) 500 J przy polowaniu na drapie żniki.
2a. Do wykonywania polowania nie mo żna używać broni czarnoprochowej.
3. Na zwierzynę, o której mowa w ust. 2, z wyj ątkiem łosi i jeleni byków, dopuszcza si ę polowanie z broni o lufach g ładkich, z użyciem myśliwskich naboi kulowych.
4. Do wykonywania polowania na zwierzyn ę drobną, z zastrzeżeniem ust. 5, używa się wyłącznie myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.
5. Na drapieżniki poluje się, używając myśliwskich naboi kulowych wymienionych w ust. 2 i 3, my śliwskich naboi śrutowych wymienionych w ust. 4 lub naboi
myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi.

2005.04.15

tekst pierwotny

Dz.U.2005.61.548



§ 3.
1. Do wykonywania polowania oraz odstrza łu zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki cz łowieka dopuszczona jest
wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym za ładowaniu mo żna odda ć najwyżej sześć pojedynczych strzałów; magazynek broni samopowtarzalnej
może zawierać najwyżej dwa naboje.
2. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa si ę, z zastrzeżeniem ust. 3, wy łącznie przy użyciu myśliwskiej broni palnej o lufach gwintowanych i kalibrze minimum 5,6
mm oraz stosowanych do niej naboi my śliwskich z pociskami półpłaszczowymi, które w odległości 100 m od wylotu lufy posiadaj ą energię nie mniejszą niż:
1) 2.500 J przy polowaniu na łosie;
2) 2.000 J przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki;
3) 1.000 J przy polowaniu na sarny i dziki warchlaki;
4) 500 J przy polowaniu na drapie żniki.
3. Na zwierzynę, o której mowa w ust. 2, z wyj ątkiem łosi i jeleni byków, dopuszcza si ę polowanie z broni o lufach g ładkich, z użyciem myśliwskich naboi kulowych.
4. Do wykonywania polowania na zwierzyn ę drobną, z zastrzeżeniem ust. 5, używa się wyłącznie myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.
5. Na drapieżniki poluje się, używając myśliwskich naboi kulowych wymienionych w ust. 2 i 3, my śliwskich naboi śrutowych wymienionych w ust. 4 lub naboi
myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi.

