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2) dane dotyczàce rejonu hodowlanego:
a) nazw´ województwa, nazwy nadleÊnictw oraz

numery obwodów ∏owieckich,
b) powierzchni´ wyra˝onà w hektarach oraz pro-

centowy udzia∏ gruntów leÊnych,
c) nazwy wyst´pujàcych gatunków zwierzàt ∏ow-

nych,
d) Êrednià wag´ tusz pozyskanej zwierzyny grubej

w okresie 3 lat przed dniem sporzàdzenia planu
wieloletniego, z uwzgl´dnieniem podzia∏u na
gatunek i p∏eç,

e) Êrednià wag´ trofeów samców pozyskanej zwie-
rzyny p∏owej w okresie 3 lat przed dniem sporzà-
dzenia planu wieloletniego, z uwzgl´dnieniem
podzia∏u na gatunek,

f)  opis struktury wiekowej i p∏ciowej wyst´pujàcej
zwierzyny grubej,

g) opis struktury wiekowej wyst´pujàcej zwierzyny
grubej, z wy∏àczeniem samic zwierzyny p∏owej,

h) planowanà powierzchni´ upraw rolnych, w któ-
rych zostanà wyrzàdzone szkody przez zwierz´ta
∏owne, wyliczonà w oparciu o powierzchni´
tych upraw w okresie 3 lat przed dniem sporzà-
dzenia planu wieloletniego,

i)  nazwy gatunków i liczebnoÊç drapie˝ników ma-
jàcych istotny wp∏yw na stan populacji zwierzàt
∏ownych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. b—e i lit. g—i, podaje si´ oddzielnie dla ka˝dego
z obwodów ∏owieckich tworzàcych rejon hodowlany.

§ 9. 1. W cz´Êci szczegó∏owej planu wieloletniego
zamieszcza si´ nast´pujàce dane dotyczàce rejonu ho-
dowlanego:

1) kategori´ obwodów ∏owieckich;

2) liczebnoÊç wyst´pujàcych zwierzàt ∏ownych z po-
dzia∏em na poszczególne gatunki, wed∏ug stanu na
dzieƒ sporzàdzenia planu wieloletniego;

3) opis struktury wiekowej i p∏ciowej wyst´pujàcej
zwierzyny grubej;

4) opis rozmiaru k∏usownictwa;

5) stan zagospodarowania rejonu hodowlanego:
a) miejsce po∏o˝enia i liczb´ urzàdzeƒ zwiàzanych

z prowadzeniem gospodarki ∏owieckiej,
b) powierzchni´ nasadzeƒ wzbogacajàcych natu-

ralnà baz´ ˝erowà zwierzyny, w szczególnoÊci
poletek ∏owieckich,

c) powierzchni´ ∏àk ÊródleÊnych, sta∏ych i okreso-
wych os∏on dla zwierzyny, korytarzy ekologicz-
nych, u˝ytków ekologicznych, a tak˝e po-
wierzchni´ wód powierzchniowych istotnych
z punktu widzenia gospodarki ∏owieckiej oraz ich
charakterystyk´;

6) program zadaƒ w zakresie zagospodarowania ob-
wodu ∏owieckiego;

7) planowanà docelowà liczebnoÊç populacji zwierzàt
∏ownych w rejonie hodowlanym oraz informacj´
o metodzie jej inwentaryzacji.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, podaje si´ od-
dzielnie dla ka˝dego z obwodów ∏owieckich tworzà-
cych rejon hodowlany.

§ 10. Plany roczne oraz plany wieloletnie obowià-
zujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia zachowujà moc przez okres, na jaki zosta∏y ustalo-
ne.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
9 maja 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad sporzà-
dzania i zatwierdzania wieloletnich ∏owieckich planów
hodowlanych i rocznych planów ∏owieckich (Dz. U.
Nr 53, poz. 344).

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 12 listopada 2002 r.

sygn. akt SK. 40/01.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Bohdan Zdziennicki — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski,

Teresa D´bowska-Romanowska,

Marian Grzybowski,

Marek Safjan — sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udzia∏em Sejmu i Prokuratora
Generalnego, na rozprawie w dniu 12 listopada 2002 r.,
skargi konstytucyjnej Krzysztofa Tobo∏y o zbadanie
zgodnoÊci art. 21 i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrze-
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Ênia 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
Nr 36, poz. 180, ze zm.) z art. 51 ust. 2 oraz art. 51 ust. 4
Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 21 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Pra-
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz
z 2001 r. Nr 43, poz. 476) jest zgodny z art. 51 ust. 2
i ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 44 ust. 3 ustawy powo∏anej w punkcie 1 jest
zgodny z art. 51 ust. 2 i ust. 4 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Bohdan Zdziennicki

Jerzy Ciemniewski Teresa D´bowska-Romanowska
Marian Grzybowski Marek Safjan

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
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