ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych
z wydzierżawiania.
Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002
r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Przekazanie w zarząd obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania następuje w drodze
decyzji, na pisemny wniosek, w którym zostanie wyszczególniona:
1) nazwa jednostki, siedziba i dokładny adres;
2) osoba lub osoby upoważnione do jej reprezentowania;
3) podstawa prawna funkcjonowania albo odpowiedni akt kreujący jednostki;
4) wskazanie celu z art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo łowieckie, wraz z podaniem czasu trwania
zarządu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) szczegółowy program działania, na nie mniej niż dziesięć lat, przewidziany dla danego
obwodu łowieckiego;
2) opinię organu sprawującego nadzór nad jednostką występującą z wnioskiem (nie dotyczy
Polskiego Związku Łowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe);
opinia wystawiana jest w zakresie zdolności realizacji celu wskazanego we wniosku;
3) sprawozdanie z dotychczasowej działalności w danym obwodzie, jeżeli podmiot ubiega się
o przedłużenie zarządu.
§ 2. W decyzji, o której mowa w § 1 ust. 1, zamieszcza się:
1) dane obwodu łowieckiego;
2) wskazanie celu, na jaki obwód łowiecki zostaje przekazany w zarząd;
3) datę przekazania w zarząd i czas trwania zarządu;
4) uzasadnienie.
§ 3. Obwody łowieckie będące w zarządzie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
pozostają w zarządzie dotychczasowych jednostek do dnia wygaśnięcia tego zarządu.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd
obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania (Dz. U. Nr 63, poz. 399).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________
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Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

