
Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r.
Nr 3, poz. 18, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) przes∏anki udzielania zgody na:

a) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

b) wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej

— wypalonego paliwa jàdrowego;

2) sposób post´powania w sprawie ubiegania si´
o zgod´, o której mowa w pkt 1, oraz wzór doku-
mentu zwiàzanego z tym post´powaniem.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) przewozie — rozumie si´ przez to czynnoÊci zwià-
zane z transportem wypalonego paliwa jàdrowe-
go od dostawcy do odbiorcy wraz z ich za∏adun-
kiem i roz∏adunkiem;

2) dostawcy — rozumie si´ przez to jednostk´ organi-
zacyjnà, która jest odpowiedzialna za posiadane
wypalone paliwo jàdrowe i zamierza dokonaç lub
zleciç dokonanie jego wywozu;

3) odbiorcy — rozumie si´ przez to jednostk´ organi-
zacyjnà, do której jest dokonywany przywóz wypa-
lonego paliwa jàdrowego;

4) w∏aÊciwym organie — rozumie si´ przez to organ
w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu w∏aÊciwy
w sprawach bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej.

§ 3. 1. Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki, zwa-
ny dalej „Prezesem Agencji”, udziela zgody na przy-
wóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt
przez to terytorium wypalonego paliwa jàdrowego, na
wniosek:

1) odbiorcy — w przypadku przywozu wypalonego
paliwa jàdrowego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) dostawcy — w przypadku wywozu wypalonego
paliwa jàdrowego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

3) dostawcy lub odbiorcy — w przypadku tranzytu
wypalonego paliwa jàdrowego przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1:

1) odbiorca do∏àcza oÊwiadczenie zawierajàce zobo-
wiàzanie do zawiadomienia Prezesa Agencji o od-
biorze wypalonego paliwa jàdrowego, w terminie
14 dni od dnia odbioru, a w przypadku przywozu
wypalonego paliwa jàdrowego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej — tak˝e zgod´, o której mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) dostawca do∏àcza oÊwiadczenie zawierajàce zobo-
wiàzanie:

a) do zawiadomienia Prezesa Agencji o wys∏aniu
wypalonego paliwa jàdrowego do odbiorcy
w dniu wys∏ania,

b) do przekazania Prezesowi Agencji oÊwiadczenia
odbiorcy o odebraniu przez niego wypalonego
paliwa jàdrowego, w terminie 14 dni od dnia
odbioru;

3) odbiorca lub dostawca do∏àcza zgod´, o której mo-
wa w § 4 ust. 3 pkt 1.

§ 4. 1. W przypadku przywozu wypalonego paliwa
jàdrowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Agencji udziela zgody, je˝eli:

1) odbiorca:

a) dysponuje warunkami do bezpiecznego post´-
powania z wypalonym paliwem jàdrowym, któ-
rego dotyczy wniosek, 

b) zawar∏ umow´ z dostawcà na przerób wypalo-
nego paliwa jàdrowego oraz na odbiór odpa-
dów promieniotwórczych powsta∏ych w wyniku
jego przerobu oraz posiada zezwolenie na prze-
rób wypalonego paliwa jàdrowego, którego do-
tyczy wniosek, lub

c) zawar∏ umow´ z dostawcà na sk∏adowanie lub
przechowywanie wypalonego paliwa jàdrowe-
go oraz posiada zezwolenie na sk∏adowanie lub
przechowywanie wypalonego paliwa jàdrowe-
go, którego dotyczy wniosek;

2) w∏aÊciwy organ kraju dostawcy udzieli∏ zgody na
wywóz wypalonego paliwa jàdrowego, a w przy-
padku jego przywozu na terytorium Rzeczypospo-
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litej Polskiej w celu przechowywania lub przerobu
— tak˝e na odbiór wypalonego paliwa jàdrowego
po okresie jego przechowywania lub odpadów
promieniotwórczych powsta∏ych w wyniku jego
przerobu;

3) w∏aÊciwy organ kraju lub krajów tranzytu udzieli∏
zgody na tranzyt wypalonego paliwa jàdrowego,
a w przypadku jego przywozu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w celu przechowywania lub
przerobu — tak˝e na tranzyt wypalonego paliwa
jàdrowego po okresie jego przechowywania lub
odpadów promieniotwórczych powsta∏ych w wy-
niku jego przerobu.

2. W przypadku wywozu wypalonego paliwa jà-
drowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes
Agencji udziela zgody, je˝eli:

1) w∏aÊciwy organ kraju odbiorcy udzieli∏ zgody na
przywóz, a w∏aÊciwy organ kraju lub krajów tran-
zytu udzieli∏ zgody na tranzyt wypalonego paliwa
jàdrowego, którego dotyczy wniosek;

2) nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e kraj od-
biorcy nie dysponuje technicznymi, prawnymi lub
administracyjnymi warunkami koniecznymi do
bezpiecznego post´powania z wypalonym pali-
wem jàdrowym, którego dotyczy wniosek.

3. W przypadku tranzytu wypalonego paliwa jàdro-
wego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pre-
zes Agencji udziela zgody, je˝eli:

1) w∏aÊciwy organ kraju dostawcy, odbiorcy i tranzy-
tu udzieli∏ zgody odpowiednio na wywóz, przywóz
i tranzyt wypalonego paliwa jàdrowego, którego
dotyczy wniosek;

2) nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e kraj od-
biorcy nie dysponuje technicznymi, prawnymi lub
administracyjnymi warunkami koniecznymi do
bezpiecznego post´powania z wypalonym pali-
wem jàdrowym, którego dotyczy wniosek.

4. Prezes Agencji udziela zgody na przywóz na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzyt przez to te-
rytorium wypalonego paliwa jàdrowego, je˝eli do-
stawca przedstawi∏ ponadto:

1) oÊwiadczenie zawierajàce zobowiàzanie do odbio-
ru wypalonego paliwa jàdrowego, je˝eli przewóz
do odbiorcy nie dojdzie do skutku lub nie b´dzie
móg∏ byç kontynuowany;

2) w przypadku przywozu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub tranzytu przez to terytorium
wypalonego paliwa jàdrowego — zgod´ w∏aÊci-
wego organu kraju dostawcy na odbiór i kraju lub
krajów tranzytu na tranzyt wypalonego paliwa jà-
drowego, je˝eli przewóz do odbiorcy nie dojdzie
do skutku lub nie b´dzie móg∏ byç kontynuowany.

§ 5. 1. Do wniosku o udzielenie zgody na wywóz
wypalonego paliwa jàdrowego z terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej dostawca do∏àcza zgod´ odbiorcy na
odbiór wypalonego paliwa jàdrowego oraz zobowià-
zanie odbiorcy do poinformowania dostawcy o jego
odbiorze.

2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa
w ust. 1, Prezes Agencji wyst´puje do w∏aÊciwego or-
ganu kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu
o udzielenie zgody odpowiednio na odbiór lub tranzyt
wypalonego paliwa jàdrowego, którego dotyczy wnio-
sek.

3. O udzieleniu zgody lub o odmowie udzielenia
zgody na wywóz wypalonego paliwa jàdrowego z te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Agencji za-
wiadamia w∏aÊciwy organ kraju odbiorcy i kraju lub
krajów tranzytu.

§ 6. W przypadku przywozu wypalonego paliwa jà-
drowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pre-
zes Agencji zawiadamia w∏aÊciwy organ kraju dostaw-
cy i kraju lub krajów tranzytu o odbiorze wypalonego
paliwa jàdrowego przez odbiorc´.

§ 7. 1. Udzielenie zgody na przywóz na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub tranzyt przez to terytorium wy-
palonego paliwa jàdrowego mo˝e dotyczyç pojedyn-
czego przewozu lub przewozów wielokrotnych.

2. Zgoda na przewozy wielokrotne mo˝e byç udzie-
lona, je˝eli:

1) przewo˝one wypalone paliwo jàdrowe b´dzie po-
siada∏o te same w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne;

2) przewozy b´dà dokonywane mi´dzy tym samym
dostawcà i odbiorcà oraz b´dà w gestii tych sa-
mych w∏aÊciwych organów;

3) przewozy nast´powaç b´dà przez te same przej-
Êcia graniczne.

3. Zgoda na przewozy wielokrotne mo˝e byç udzie-
lona na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata.

§ 8. 1. Do czynnoÊci w post´powaniu w sprawie
udzielenia zgody na przywóz na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub tranzyt przez to terytorium wypalonego
paliwa jàdrowego stosuje si´ nast´pujàce cz´Êci do-
kumentu stosowanego w post´powaniu:

1) dla zg∏oszenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1
— cz´Êç I;

2) dla oÊwiadczenia odbiorcy o odebraniu przez nie-
go wypalonego paliwa jàdrowego, o którym mo-
wa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b — cz´Êç V;

3) dla zawiadomienia Prezesa Agencji o odbiorze wy-
palonego paliwa jàdrowego, o którym mowa w § 3
ust. 2 pkt 2 — cz´Êç V;

4) dla zgody w∏aÊciwego organu kraju dostawcy,
o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 — cz´Êç III;
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5) dla zgody w∏aÊciwego organu kraju lub krajów
tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 —
cz´Êç II;

6) dla zgody w∏aÊciwego organu kraju odbiorcy i kra-
ju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 2
pkt 1 — cz´Êç II;

7) dla zgody w∏aÊciwego organu kraju dostawcy,
o której mowa w § 4 ust. 3 — cz´Êç III;

8) dla zgody w∏aÊciwego organu kraju odbiorcy i kra-
ju lub krajów tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 3
— cz´Êç II;

9) dla zgody w∏aÊciwego organu kraju dostawcy,
o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 — cz´Êç III;

10) dla zgody w∏aÊciwego organu kraju lub krajów
tranzytu, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 —
cz´Êç II.

2. Wzór dokumentu stosowanego w post´powa-
niu w sprawie udzielenia zgody na przywóz, wywóz
lub tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wypalonego paliwa jàdrowego okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 986)

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6762 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6763 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6764 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6765 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6766 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6767 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6768 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6769 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6770 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6771 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6772 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6773 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6774 — Poz. 986



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6775 — Poz. 986


