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Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu
ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich
zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej i rybackiej.
Art. 2. Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią
własność Skarbu Państwa.
Art. 3. Celem łowiectwa jest:
1)ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami
zwierząt łownych,
2)ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy
warunków bytowania zwierzyny,
3)uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów
oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków
zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
4)spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa,
kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
Art. 4.1. Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i
pozyskiwania zwierzyny.
2. Polowanie oznacza:
1)tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami
dozwolonymi zwierzyny żywej,
2)łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych, za zezwoleniem
ministra właściwego do spraw środowiska,
- zmierzające do wejścia w jej posiadanie.

2/10

Kurs Opiekunów Przyrody PTTK – materiały szkoleniowe
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

3. Kłusownictwo oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie
zwierzyny w sposób nie będący polowaniem albo z naruszeniem warunków
dopuszczalności polowania.
Art. 5. Minister właściwy do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii minister
właściwy do spraw rolnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego
Związku Łowieckiego ustali, w drodze rozporządzenia, listę gatunków zwierząt
łownych.
Art. 9.1. Ochrona zwierzyny - poza zasadami określonymi w przepisach o ochronie
przyrody - obejmuje tworzenie warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny, a w
szczególności:
1)zwalczanie kłusownictwa i wszelkich zjawisk szkodnictwa łowieckiego,
2)zakaz - poza polowaniami i odłowami - płoszenia, chwytania,
przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
3)zakaz wybierania jaj i piskląt oraz niszczenia lęgowisk, nor i gniazd
ptasich.
2. Zakaz chwytania i przetrzymywania zwierzyny, o którym mowa w ust. 1 pkt
2, nie dotyczy szczególnych przypadków, na które wyrazi uprzednio zgodę
starosta.
3. Do celów hodowlanych, w tym eksportu, oraz celów naukowych dozwolone
jest łowienie zwierzyny żywej wyłącznie w sieci i nie raniące pułapki, w tym
pułapki nie chwytające za kończynę.
Rozdział 10
Przepisy karne
Art. 51. 1. Kto:
1) strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca
zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż
100 m od zabudowań mieszkalnych,
2) wybiera jaja, pisklęta lub niszczy gniazda ptaków łownych,
3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
4) pozyskuje zwierzynę inną lub w większej liczbie, niż przewiduje
upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu
łowieckiego,
5) niszczy urządzenia łowieckie - podlega karze grzywny.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów
o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
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Art. 52. Kto:.
1) wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i
urządzenia określone w art. 53 pkt 5, a służące z przeznaczenia do
kłusownictwa,
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów
zwierząt łownych,
3) bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzynę
żywą lub mięso zwierzyny ubitej,
4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich
mieszańce,
5) sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach nie
wydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie
nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie
zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny - podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.
Art. 53. Kto:
1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie
3000 m od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,
2) poluje z chartami lub ich mieszańcami,
3) poluje w czasie ochronnym,
4) poluje nie posiadając uprawnień do polowania,
5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej
niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy
o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków,
żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych
niedozwolonych środków,
6) nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie
zwierzyny - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Art. 54.1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, sąd może orzec
przepadek broni, pojazdów, narzędzi i psów, przy użyciu których dokonane zostało
przestępstwo, a także przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich części.
2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć również
przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy.
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Regulamin amatorskiego połowu ryb
Polskiego Związku Wędkarskiego

9. Ochrona ryb
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy najdalszego krańca
płetwy ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
- boleń - do 40 cm
- brzana -do 40 cm
- brzana karpacka-do 20 cm
- brzanka -do 20 cm
- certa - do 30 cm
- głowacica-do 70 cm
- jaź-do 25 cm
- jelec-do 15 cm
- karp-do 30 cm (nie dotyczy rzek)
- kleń-do 25 cm
- lin-do 25 cm
- lipień-do 30 cm
- łosoś-do 35 cm
- miętus
a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi do 30 cm,
b/ w pozostałych wodach do 25 cm.
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- pstrąg potokowy
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece
Odrze i jej dopływach do granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki
Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach - do 25 cm
b/ w pozostałych wodach -do 30 cm,
- rozpiór-do 25 cm
- sandacz-do 45 cm
- sapa-do 25 cm
- sieja-do 35 cm
- sielawa-do 18 cm
- sum-do 70 cm
- szczupak-do 45 cm
- świnka-do 25 cm
- troć-do 35 cm
- troć jeziorowa-do 50 cm
- węgorz-do 40 cm
- wzdręga-do 15 cm
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia
- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca
- brzana karpacka od 1 stycznia do 15 lipca
- certa:
a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do
30 listopada
b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach
od 1 stycznia do 30 czerwca
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- głowacica od 1 marca do 31 maja
- lipień od 1 marca do 31 maja
- łosoś:
a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1
października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz
połowu w czwartki, soboty i niedziele,
b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1
grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia
obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,
c)w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.
- miętus z wyjątkiem Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1
grudnia do końca lutego
- pstrąg potokowy:
a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w
rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy
państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece
Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia
b) w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia sieja od 15
października do 31 grudnia
- sieja od 15 października do 31 grudnia
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja
- sapa od 1 kwietnia do 31 maja
- sum:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi
od 1 marca do 31 maja
b) w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
- świnka od 1 stycznia do 15 maja
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- troć:
a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1
października do 31 grudnia ; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz
połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,
b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1
grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia
obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,
c) w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia
4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb
przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten
dzień.
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie
chronionych:
- alosa,
- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka,
- babka mała,
- babka piaskowa,
- ciosa,
- dennik,
- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy,
- iglicznia,
- jesiotr zachodni,
- kiełb białopłetwy,
- kiełb Kesslera,
- koza,
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- koza złotawa,
- kur rogacz,
- minogi - wszystkie gatunki
- parposz,
- piekielnica,
- piskorz,
- pocierniec,
- różanka,
- słonecznica,
- strzeble - wszystkie gatunki,
- śliz,
- wężynka.
6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:
7. 1. W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):
- głowacica - 1 szt.
7.2.W ciągu doby (w godz. 0.00 - 24.00):
- sum - 1 szt.
- troć jeziorowa, troć i łosoś - łącznie 2 szt.
- boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana - łącznie
3 szt.
- pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany - łącznie 4 szt.
- sieja, węgorz, lin - łącznie 4 szt.
- świnka, certa - łącznie 5 szt.
- jaź, kleń - łącznie 10 szt.
Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może
przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
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8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w
ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.
10.Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w
"Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
11.Uprawiony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma
prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb
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