
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I 

LEŚNICTWA  

z dnia 12 lipca 1996 r.  

w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu 

wniosku o udzielenie koncesji określonych prawem łowieckim.  
(Dz. U. z dnia 30 lipca 1996 r.)  

  

Na podstawie art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności  

gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86,  

poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452,  

Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134,  

poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 

426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713 oraz z 1996 r. Nr 41,  

poz. 177 i Nr 45 poz. 199) w związku z art. 18 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  

Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje:  

  

§ 1 

Podmiot składający wniosek o udzielenie koncesji powinien dodatkowo dołączyć:  

1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z rejestru 

handlowego, rejestru przedsiębiorstw lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej) oraz kopię dokumentu właściwego urzędu statystycznego o 

nadaniu numeru statystycznego w systemie REGON, a także zaświadczenie o 

niekaralności wnioskodawcy, jego pełnomocników lub osób kierujących działalnością 

podmiotu będącego wnioskodawcą, 

2. informacje o dotychczasowej działalności z zakresu mającego być przedmiotem 

koncesji. 

§ 2 

W przypadku składania wniosku o udzielenie koncesji na sprzedaż usług turystycznych 

obejmujących polowania, wnioskodawca w zakreślonym terminie obowiązany jest 

przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie osoby, która złożyła egzamin ze 

znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody. 

  

§ 3 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia. 

 


