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a) ciel´ta:

nr 374—376, nr 377/2—377/4, nr 378—393,
nr 394/1—394/4, nr 395—402, nr 407 (mapa ewidencji gruntów obr´bu Jag∏owo z dnia 10 marca
1978 r. nr ewidencyjny 107/6/75/78, arkusz nr 1).

— s∏abe,
— póêno urodzone, o wadze poni˝ej Êredniej,
b) ∏anie:

§ 3. 1. Utrzymanie w∏aÊciwej liczebnoÊci i struktury
populacji poszczególnych gatunków zwierzàt w strefie,
o której mowa w § 1, polega na:

— s∏abe,
— wykazujàce spóênionà ruj´,

1) ustaleniu liczebnoÊci i struktury populacji zwierzàt
∏ownych na podstawie rocznej inwentaryzacji przeprowadzanej wed∏ug stanu na dzieƒ 31 marca ka˝dego roku;

— prowadzàce s∏abe potomstwo, odbiegajàce
kondycjà od Êredniej,
— stare niemajàce potomstwa,
c) byki:

2) przeprowadzeniu inwentaryzacji równoczeÊnie na
obszarze Biebrzaƒskiego Parku Narodowego oraz
na obszarze strefy;
3) ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatunków zwierzàt ∏ownych podlegajàcych odstrza∏om
redukcyjnym w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych, z uwzgl´dnieniem optymalnej
liczebnoÊci zwierzàt ∏ownych dla Biebrzaƒskiego
Parku Narodowego.

— z wy∏àczeniem dorodnych, w wieku od 5 do
9 lat;
3) sarny:
a) koêl´ta — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlegajà w ca∏oÊci osobniki p∏ci ˝eƒskiej:
— w przypadku bliêniàt — s∏absze,
— udzia∏ koêlàt p∏ci m´skiej nie mo˝e byç wi´kszy ni˝ 20%,

2. Odstrza∏y redukcyjne zwierzàt, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, przeprowadza si´ w terminach zgodnych
z obowiàzujàcymi okresami polowaƒ, na podstawie
rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 10 kwietnia
2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzàt
∏ownych oraz okreÊlenia okresów polowaƒ na te zwierz´ta (Dz. U. Nr 43, poz. 488).

b) kozy:
— niemajàce koêlàt,
— osobniki s∏abe i chore,
c) koz∏y:
— do 4. roku ˝ycia, których poro˝e nie posiada
szeÊciu regularnych odga∏´zieƒ,

3. Odstrza∏y redukcyjne zwierzàt ∏ownych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykonywane b´dà wed∏ug
nast´pujàcych kryteriów:
1) dziki — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlegajà
warchlaki i przelatki;
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— od 5. roku ˝ycia wszystkie poni˝ej 18 kg wagi
tuszy.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

2) jelenie — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlegajà ciel´ta, potem ∏anie:

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

631
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie wysokoÊci zrycza∏towanego kosztu post´powania negocjacyjnego
Na podstawie art. 430 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

go ustalenia z prowadzàcym instalacj´ treÊci programu
dostosowawczego.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç zrycza∏towanego kosztu post´powania negocjacyjnego dotyczàce———————

§ 2. 1. Zrycza∏towany koszt post´powania negocjacyjnego, o którym mowa w § 1, ustala si´ jako iloczyn
op∏aty podstawowej i wspó∏czynnika ró˝nicujàcego
wysokoÊç op∏aty w zale˝noÊci od rodzaju instalacji obj´tej post´powaniem negocjacyjnym.

1) Minister

Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r.
Nr 46, poz. 392.

2. WysokoÊç op∏aty podstawowej, o której mowa
w ust. 1, ustala si´ jako równowartoÊç 220% przeci´tnego wynagrodzenia miesi´cznego w sektorze przedsi´biorstw, za przedostatni kwarta∏ poprzedzajàcy dat´
z∏o˝enia wniosku, og∏aszanego przez Prezesa G∏ówne-
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go Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

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

3. WartoÊci wspó∏czynników ró˝nicujàcych, o których mowa w ust. 1, sà okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 28 marca 2003 r. (poz. 631)
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632
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie sposobu post´powania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji,
gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego
do obrotu dla danego gatunku zwierzàt
Na podstawie art. 69 ust. 1b ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126,
poz. 1381, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. W przypadku, gdy nie ma odpowiedniego
produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierzàt, lekarz weterynarii, w celu ratowania ˝ycia lub zdrowia zwierz´cia, a w szczególnoÊci w celu ograniczenia cierpienia
zwierz´cia, mo˝e zastosowaç u zwierz´cia lub grupy
zwierzàt:
1) produkt leczniczy weterynaryjny dopuszczony do
obrotu dla innego gatunku zwierzàt albo dla tego
samego gatunku, lecz z innym wskazaniem stosowania;
2) produkt leczniczy dopuszczony do obrotu dla ludzi,
który nie jest produktem leczniczym weterynaryjnym — gdy brak jest produktu, o którym mowa
w pkt 1;
3) lek recepturowy — gdy brak jest produktów, o których mowa w pkt 1 i 2.
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152,
poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

2. Produkty lecznicze, w tym leki recepturowe,
o których mowa w ust. 1, stosowane u gatunków zwierzàt, których tkanki lub produkty mogà byç przeznaczone do spo˝ycia przez ludzi mogà zawieraç jedynie substancje czynne wchodzàce w sk∏ad produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu dla
tych gatunków zwierzàt.
§ 2. 1. Lekarz weterynarii, który zastosuje produkty
lecznicze, w tym leki recepturowe, o których mowa
w § 1 ust. 1, u zwierz´cia, którego tkanki lub produkty
mogà byç przeznaczone do spo˝ycia przez ludzi, okreÊla ka˝dorazowo okres karencji dla tkanek i produktów
pochodzàcych od tego zwierz´cia.
2. Je˝eli zastosowane produkty lecznicze, w tym leki recepturowe, o których mowa w § 1 ust. 1, nie posiadajà okreÊlonego okresu karencji dla danego gatunku
zwierzàt, to ustalony okres karencji nie mo˝e byç krótszy ni˝:
1) 7 dni — w przypadku mleka i jaj;
2) 28 dni — w przypadku tkanek jadalnych pochodzàcych od ptaków i ssaków;
3) liczba dni uzyskana z ilorazu liczby 500 i temperatury wody stawu hodowlanego, w którym przebywajà leczone ryby w stopniach Celsjusza — w przypadku tkanek ryb.
3. W przypadku zastosowania produktu homeopatycznego u zwierzàt, których tkanki lub produkty mogà

