
Na podstawie art. 8 ust. 4 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. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów ∏o-
wieckich i wieloletnich ∏owieckich planów hodowla-
nych (Dz. U. Nr 194, poz. 1640) w § 5 w ust. 1:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) istotnej zmiany liczebnoÊci zwierzàt ∏ownych
w obwodzie ∏owieckim;”;

2) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) wi´kszej, ni˝ przewidywana w planie rocznym,
powierzchni zredukowanej upraw rolnych
uszkodzonych przez zwierz´ta ∏owne, o której
mowa w § 4 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Âro-
dowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie spo-
sobu post´powania przy szacowaniu szkód
oraz wyp∏at odszkodowaƒ za szkody w upra-
wach i p∏odach rolnych.”.

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

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rocznych planów ∏owieckich i wieloletnich ∏owieckich planów
hodowlanych

———————
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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagaƒ w zakresie przestrzegania zasad higieny
w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami êródlanymi

Na podstawie art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
(Dz. U. Nr 63, poz. 634, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „otwór” — miejsce czerpania wody z zasobu pod-
ziemnego z odwiertu lub samowyp∏ywu;

2) „uj´cie” — zespó∏ urzàdzeƒ s∏u˝àcych do eksplo-
atacji i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
wody podziemnej czerpanej z jednego albo wi´cej
otworów;

3) „zasób wody podziemnej” — wod´ naturalnie
zgromadzonà w okreÊlonej przestrzeni podziem-
nej, o charakterystycznym sk∏adzie mineralnym,
zwiàzanym genetycznie z warunkami geologiczny-
mi w tej przestrzeni;

4) „charakterystyczny sk∏ad mineralny” — zestaw
sk∏adników wody podziemnej, takich jak: 

a) sód, 

b) potas, 

c) wapƒ, 

d) magnez, 

e) fluorki, 

f) chlorki, 

g) jodki, 

h) wodorow´glany, 

i) siarczany, 

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa 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 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.


