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§ 1. 1. Ustala si´ w 2003 r. ogólnà kwot´ po∏owowà
w polskich obszarach morskich dla podanych poni˝ej
gatunków ryb, z zastrze˝eniem ust. 2:

1) dorsza — 15 825 ton;

2) ∏ososia — 42 368 sztuk;

3) Êledzia — 26 000 ton;

4) szprota — 71 840 ton.

2. Ustala si´ w 2003 r. ogólnà kwot´ po∏owowà na
Zalewie WiÊlanym dla podanych poni˝ej gatunków ryb:

1) leszcza — 162 tony;

2) sandacza — 118 ton.

§ 2. 1. Podzia∏u ogólnej kwoty po∏owowej, o której
mowa w § 1, dokonuje si´ w nast´pujàcy sposób:

1) dorsza:

a) 1 554,5 tony — na statki rybackie o d∏ugoÊci ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej 15 m, bez dokonywa-
nia podzia∏u na poszczególne statki rybackie,

b) 14 170,5 tony — na statki rybackie o d∏ugoÊci
ca∏kowitej powy˝ej 15 m, do równego podzia∏u
na poszczególne statki rybackie,

c) 100 ton — na cele naukowo-badawcze lub szko-
leniowe;

2) ∏ososia:

a) 3 943 sztuki — na statki rybackie o d∏ugoÊci ca∏-
kowitej nieprzekraczajàcej 15 m, bez dokonywa-
nia podzia∏u na poszczególne statki rybackie,

b) 38 425 sztuk — na statki rybackie o d∏ugoÊci
ca∏kowitej powy˝ej 15 m, do równego podzia∏u
na poszczególne statki rybackie;

3) Êledzia 26 000 ton — na wszystkie statki rybackie,
bez dokonywania podzia∏u na poszczególne statki
rybackie;

4) szprota  71 840 ton — na wszystkie statki rybackie,
bez dokonywania podzia∏u na poszczególne statki
rybackie, z tym ˝e po od∏owieniu nie wi´cej ni˝
61 840 ton, po∏owy szprota mogà byç prowadzone
wy∏àcznie na cele konsumpcyjne;

5) leszcza 162 tony — na wszystkie statki rybackie,
bez dokonywania podzia∏u na poszczególne statki
rybackie;

6) sandacza 118 ton — na wszystkie statki rybackie,
bez dokonywania podzia∏u na poszczególne statki
rybackie.

2. Liczba ∏ososi pozosta∏a po podziale kwoty po∏o-
wowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, zwi´ksza
kwot´ po∏owowà ∏ososia przeznaczonà na statki rybac-
kie o d∏ugoÊci ca∏kowitej nieprzekraczajàcej 15 m.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad kategoryzacji obwodów ∏owieckich, szczegó∏owych zasad ustalania czynszu dzier˝awnego
oraz udzia∏u dzier˝awców obwodów ∏owieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzynà.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Kategoryzacji obwodu ∏owieckiego doko-
nuje zespó∏ powo∏ywany przez w∏aÊciwego wojewo-
d´ w przypadku obwodów polnych lub dyrektora re-
gionalnej dyrekcji Paƒstwowego Gospodarstwa Le-
Ênego Lasy Paƒstwowe w przypadku obwodów le-
Ênych.

2. W sk∏ad zespo∏u, o którym mowa w ust. 1,
wchodzà:

1) przedstawiciel wojewody;

————————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
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2) przedstawiciel dyrektora regionalnej dyrekcji La-
sów Paƒstwowych;

3) przedstawiciel Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego;

4) przedstawiciel dzier˝awcy obwodu lub zarzàdcy
obwodu.

3. Kategoryzacji obwodu ∏owieckiego dokonuje si´
na okres jego dzier˝awy.

4. Na wniosek wydzier˝awiajàcego, dzier˝awcy lub
zarzàdcy, zespó∏, o którym mowa w ust. 1, w przypad-
kach: kl´ski ˝ywio∏owej, pomoru, zmiany granic obwo-
du lub zmiany u˝ytkownika obwodu, przed up∏ywem
okresu, o którym mowa w ust. 3, mo˝e dokonaç zmia-
ny kategorii obwodu ∏owieckiego.

§ 2. 1. Przy sporzàdzaniu planów wieloletnich ob-
wody ∏owieckie tworzàce rejon hodowlany zalicza si´
do nast´pujàcych kategorii:

1) bardzo dobre;

2) dobre;

3) Êrednie;

4) s∏abe;

5) bardzo s∏abe.

2. Zaliczenie przez zespó∏, o którym mowa w § 1
ust. 1, obwodu ∏owieckiego do odpowiedniej kategorii
zale˝y od iloÊci przyznanych punktów zgodnie z nast´-
pujàcà punktacjà:

1) bardzo dobry — 41 i wi´cej punktów;

2) dobry — 31—40 punktów;

3) Êredni — 21—30 punktów;

4) s∏aby — 11—20 punktów;

5) bardzo s∏aby — 10 i mniej punktów.

§ 3. 1. Przyznawanie punktów obwodom ∏owiec-
kim, w celu zaliczenia ich do kategorii, o których mowa
w § 2 ust. 2, nast´puje na podstawie:

1) walorów ∏owieckich ocenianych na podstawie:

a) Êredniej wyliczonej z rocznych planów ∏owiec-
kich z ostatnich trzech lat liczebnoÊci zwierzyny
p∏owej (wyra˝onej w jednostkach jelenich, gdzie
1 jeleƒ = 2 daniele = 5 sarn) oraz muflonów i dzi-
ków, w przeliczeniu na 1 000 ha powierzchni ob-
wodu, przyjmujàc, ˝e:

— 1 punkt = do 20 j.j. (jednostek jelenich),
2 punkty = 21—40 j.j., 3 punkty = 41—60 j.j.,
4 punkty = 61 i wi´cej jednostek jelenich,

— 1 punkt = do 30 muflonów, 2 punkty = 
= 31—50 muflonów, 3 punkty = 51 i wi´cej
muflonów,

— 1 punkt = do 20 dzików, 2 punkty = 21—30 dzi-
ków, 3 punkty = 31 i wi´cej dzików,

b) Êredniego z ostatnich trzech lat pozyskania
zwierzyny grubej i drobnej w przeliczeniu na
1 000 ha powierzchni obwodu, przyjmujàc, ˝e

1 punkt = 0,5 jelenia = 1 daniel = 1 muflon
= 2 sarny = 4 dziki = 15 zaj´cy = 10 dzikich g´si
= 30 ba˝antów = 30 dzikich kaczek = 30 kuropatw;

2) czynników dodatnio wp∏ywajàcych na Êrodowisko
bytowania zwierzyny, okreÊlonych w tabeli nr 1,
stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia;

3) czynników ujemnie wp∏ywajàcych na Êrodowisko
bytowania zwierzyny, okreÊlonych w tabeli nr 2,
stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. W przypadku dokonania przez dzier˝awców lub
zarzàdców udokumentowanego zasiedlenia obwodu
∏owieckiego zwierzynà drobnà, walory ∏owieckie, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, b´dà oceniane na pod-
stawie Êredniego pozyskania zwierzyny drobnej
z ostatnich trzech lat przed dokonanym zasiedleniem.

§ 4. Czynsz dzier˝awny dla obwodów ∏owieckich,
o których mowa w § 2, ustala si´ mno˝àc iloÊç hekta-
rów obszaru gruntów stanowiàcych obwód ∏owiecki
przez równowartoÊç pieni´˝nà ˝yta, og∏aszanà dla po-
datku rolnego, przyjmujàc:

1) 0,07 q/ha — dla obwodu bardzo dobrego;

2) 0,04 q/ha — dla obwodu dobrego;

3) 0,02 q/ha — dla obwodu Êredniego;

4) 0,01 q/ha — dla obwodu s∏abego;

5) 0,004 q/ha — dla obwodu bardzo s∏abego.

§ 5. 1. WysokoÊç udzia∏u w kosztach ochrony lasu
przed zwierzynà, poniesionych przez nadleÊnictwo na
terenie obwodu ∏owieckiego, jest nast´pujàca: za ka˝-
dy 1% niezrealizowania planowanego w rocznym pla-
nie ∏owieckim pozyskania ∏osi, jeleni, danieli i sarn —
udzia∏ wynosi 1% poniesionych przez nadleÊnictwo
kosztów ochrony lasu przed zwierzynà, przyjmujàc, ˝e
jeden jeleƒ = 0,3 ∏osia = 2 daniele = 5 sarn.

2. W przypadku zwi´kszenia czynszu dzier˝awnego
o udzia∏ w kosztach ochrony lasu przed zwierzynà, wy-
dzier˝awiajàcy przedstawia dzier˝awcy zestawienie
poniesionych kosztów.

§ 6. Ustalona na podstawie przepisów dotychcza-
sowych i obowiàzujàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia kategoria obwodu ∏owieckie-
go zachowuje moc, przez okres obowiàzywania umów
dzier˝aw obwodów ∏owieckich, zawartych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem przy-
padków okreÊlonych w § 1 ust. 4.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
28 marca 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wy-
dzier˝awiania obwodów ∏owieckich i ustalania czynszu
dzier˝awnego, udzia∏u przez dzier˝awców obwodów
∏owieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzynà
oraz wzoru umowy dzier˝awnej (Dz. U. Nr 34, poz. 210).

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 4 grudnia 2002 r. (poz. 1791)

Tabela nr 1

Czynniki dodatnio wp∏ywajàce na Êrodowisko bytowania zwierzyny
i walory ∏owieckie obwodu

Lp. Wyszczególnienie Kryterium Liczba punktów

1 Powierzchnia obwodu 3000—4000 ha 1
4001—5000 ha 2

powy˝ej 5001 ha 3
2 LesistoÊç obwodu powy˝ej 60% jeden kompleks leÊny,

w zale˝noÊci od wielkoÊci:
do 500 ha 2

501—1000 ha 3
1001—2000 ha 4

powy˝ej 2000 ha 5
dwa kompleksy i wi´cej, przy czym:

dwa kompleksy 4
trzy kompleksy 3

cztery kompleksy 2
powy˝ej czterech kompleksów 1

LesistoÊç obwodu 40—60% jeden kompleks leÊny 1—4
dwa kompleksy i wi´cej 1—3

LesistoÊç obwodu poni˝ej 40% do 20% 0—1
21—30% 2
31—40% 3

3 Udzia∏ siedlisk boru Êwie˝ego, 10—20% 2
boru mieszanego Êwie˝ego, 21—30% 3

boru mieszanego 31% i powy˝ej 4
4 ¸àki ÊródleÊne i przyleÊne dobrze zagospodarowane 2—3

s∏abo zagospodarowane 0—1
5 ObecnoÊç naturalnych wodopojów obwody leÊne 0—3

i terenów bagiennych obwody polne 0—2

6 ObecnoÊç ostoi zwierzàt obwody polne  i leÊne 0—2

Tabela nr 2

Czynniki ujemnie wp∏ywajàce na Êrodowisko bytowania zwierzyny
i walorów ∏owieckich obwodu

Lp. Wyszczególnienie Kryterium Liczba punktów

1 Brak ciàg∏oÊci obwodu obwód leÊny 1—4
spowodowany przez ogrodzenia (w polu obwód polny 1—5

i lesie), lokalizacj´ osiedli, wsi i miast

2 WielkoÊç sieci dróg publicznych obwód leÊny 1—3
o intensywnym ruchu samochodowym obwód polny 0—3

3 Penetracja obwodu przez ludzi obwód leÊny 1—4
niezwiàzanych z prowadzeniem obwód polny 1—2

gospodarki leÊnej i rolnej

4 Powierzchnia pól uprawnych obwód polny 0—3
zagro˝ona szkodami ∏owieckimi,

przyleg∏a do lasu


