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Na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 127, poz. 1066, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) gatunki drapie˝ników, które mogà byç od∏awiane
w pu∏apki ˝ywo∏owne;

2) warunki, czas i miejsce od∏owu;

3) rodzaje pu∏apek ˝ywo∏ownych i warunki, jakie mu-
szà spe∏niaç, aby zapewniç selektywny od∏ów dra-
pie˝ników.

§ 2. W pu∏apki ˝ywo∏owne mogà byç od∏awiane
nast´pujàce gatunki drapie˝ników, zwane dalej „dra-
pie˝nikami”: 

1) lis (Vulpes vulpes);

2) jenot (Nyctereutes procyonoides);

3) norka amerykaƒska (Mustela vison);

4) szop pracz (Procyon lotor).

§ 3. W imieniu dzier˝awcy lub zarzàdcy obwodu
∏owieckiego pu∏apki ˝ywo∏owne mo˝e stosowaç oso-
ba, która posiada jego pisemne upowa˝nienie. 

§ 4. 1. Od∏owy drapie˝ników w pu∏apki ˝ywo∏owne
mogà byç przeprowadzane w okresach polowaƒ na
poszczególne gatunki.

2. Od∏owy drapie˝ników w pu∏apki ˝ywo∏owne
mogà byç dokonywane wy∏àcznie w granicach obwo-
dów ∏owieckich.

§ 5. Od∏owu drapie˝ników dokonuje si´ w ramach
liczby zwierzàt planowanych do pozyskania w rocz-
nym planie ∏owieckim obowiàzujàcym w roku gospo-
darczym.

§ 6. 1. Do od∏owu drapie˝ników mogà byç stoso-
wane stacjonarne i przenoÊne pu∏apki ˝ywo∏owne,
o których lokalizacji dzier˝awca lub zarzàdca obwodu
∏owieckiego informuje posiadacza lub zarzàdc´ grun-
tu.

2. Pu∏apki ˝ywo∏owne mogà byç pu∏apkami:

1) klatkowymi;

2) skrzynkowymi;

3) rurowymi.

3. Pu∏apki ˝ywo∏owne mogà byç pu∏apkami:

1) przelotowymi — umo˝liwiajàcymi wejÊcie dra-
pie˝nika z dwóch stron; 

2) jednostronnymi — umo˝liwiajàcymi wejÊcie dra-
pie˝nika tylko z jednej strony. 

§ 7. 1. Pu∏apki ˝ywo∏owne powinny spe∏niaç na-
st´pujàce warunki:

1) byç pu∏apkami nieraniàcymi, w tym niechwytajà-
cymi za koƒczyn´; 

2) byç dostosowane rozmiarami do wielkoÊci dra-
pie˝ników;

3) zapewniaç reakcj´ mechanizmu zapadkowego na
ci´˝ar okreÊlonych drapie˝ników; 

4) byç wyposa˝one w przyn´t´ wabiàcà wy∏àcznie
drapie˝niki;

5) w przypadku pu∏apek skrzynkowych — byç wypo-
sa˝one w otwór do kontroli zawartoÊci pu∏apki;

6) posiadaç zabezpieczenie uniemo˝liwiajàce wyjÊ-
cie schwytanemu drapie˝nikowi. 

2. Pu∏apki powinny byç kontrolowane przynaj-
mniej raz w ciàgu doby przez osoby posiadajàce upo-
wa˝nienie, o którym mowa w § 3.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 29 wrzeÊnia 2009 r.

w sprawie stosowania pu∏apek ˝ywo∏ownych

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.




