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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad przekazywania w zarzàd obwodów ∏owieckich wy∏àczonych z wydzier˝awiania.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 13 paêdzier-
nika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Przekazanie w zarzàd obwodu ∏owieckiego
wy∏àczonego z wydzier˝awiania nast´puje w drodze

decyzji, na pisemny wniosek, w którym zostanie wy-
szczególniona:

1) nazwa jednostki, siedziba i dok∏adny adres;

2) osoba lub osoby upowa˝nione do jej reprezento-
wania;

3) podstawa prawna funkcjonowania albo odpowied-
ni akt kreujàcy jednostki;

4) wskazanie celu z art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo ∏o-
wieckie, wraz z podaniem czasu trwania zarzàdu.

————————
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).

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) szczegó∏owy program dzia∏ania, na nie mniej ni˝
dziesi´ç lat, przewidziany dla danego obwodu ∏o-
wieckiego;

2) opini´ organu sprawujàcego nadzór nad jednostkà
wyst´pujàcà z wnioskiem (nie dotyczy Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego oraz Paƒstwowego Gospo-
darstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe); opinia wysta-
wiana jest w zakresie zdolnoÊci realizacji celu
wskazanego we wniosku;

3) sprawozdanie z dotychczasowej dzia∏alnoÊci w da-
nym obwodzie, je˝eli podmiot ubiega si´ o prze-
d∏u˝enie zarzàdu.

§ 2. W decyzji, o której mowa w § 1 ust. 1, zamiesz-
cza si´:

1) dane obwodu ∏owieckiego;

2) wskazanie celu, na jaki obwód ∏owiecki zostaje
przekazany w zarzàd;

3) dat´ przekazania w zarzàd i czas trwania zarzàdu;

4) uzasadnienie.

§ 3. Obwody ∏owieckie b´dàce w zarzàdzie w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia pozostajà
w zarzàdzie dotychczasowych jednostek do dnia wyga-
Êni´cia tego zarzàdu.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
18 kwietnia 1997 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏o-
wych zasad przekazywania w zarzàd obwodów ∏owiec-
kich wy∏àczonych z wydzier˝awiania (Dz. U. Nr 63,
poz. 399).

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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