
Dz.U.06.127.883    
 

ROZPORZ�DZENIE 
RADY MINISTRÓW 

 
z dnia 11 lipca 2006 r. 

 
zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku 
o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalno�ci zwi�zanej z nara�eniem na działanie 

promieniowania jonizuj�cego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalno�ci1) 
 

(Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) 
 

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 161, poz. 1689, z pó�n. zm.2)) zarz�dza si�, co nast�puje: 
 

§ 1. W rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów 
wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalno�ci zwi�zanej z 
nara�eniem na działanie promieniowania jonizuj�cego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej 
działalno�ci (Dz. U. Nr 220, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 981) w zał�czniku nr 1 do 
rozporz�dzenia wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

  1)  w ust. 1: 
a)    pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
"4)         program bezpiecze�stwa j�drowego i ochrony radiologicznej działalno�ci, której dotyczy 
wniosek, który okre�la w szczególno�ci: 
a)             podział pomi�dzy pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialno�ci w sprawach 
bezpiecze�stwa j�drowego i ochrony radiologicznej, 
b)             sposób realizacji wymaga� dotycz�cych funkcjonowania, konserwacji i utrzymania �ródeł 
promieniowania jonizuj�cego i wyposa�enia, 
c)             sposób zabezpieczenia �ródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzie�� i 
dostaniem si� w r�ce osób nieuprawnionych;", 
b)    dodaje si� pkt 5 w brzmieniu: 
"5)    program szkolenia pracowników w zakresie bezpiecze�stwa j�drowego i ochrony 
radiologicznej."; 

  2)  dodaje si� ust. 3 w brzmieniu: 
"3.    Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalno�ci ze �ródłem wysokoaktywnym, z 
wyj�tkiem działalno�ci polegaj�cej na składowaniu lub przechowywaniu takiego �ródła przez 
pa�stwowe przedsi�biorstwo u�yteczno�ci publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 
29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oraz działalno�ci polegaj�cej na transporcie �ródła 
wysokoaktywnego wnioskodawca doł�cza dodatkowo: 
1)           umow� z wytwórc� lub dostawc� �ródła wysokoaktywnego zawieraj�c� zobowi�zanie 
wytwórcy lub dostawcy do odbioru �ródła po zako�czeniu działalno�ci z nim i zapewnienia dalszego 
post�powania z tym �ródłem oraz reguluj�c� sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru i 
post�powania ze �ródłem albo 
2)           umow� z pa�stwowym przedsi�biorstwem u�yteczno�ci publicznej, o którym mowa w art. 114 
ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zawieraj�c� zobowi�zanie tego 
przedsi�biorstwa do odbioru �ródła po zako�czeniu działalno�ci z nim i zapewnienia dalszego 
post�powania z tym �ródłem oraz reguluj�c� sposób zabezpieczenia finansowego kosztów odbioru i 
post�powania ze �ródłem.". 
 

§ 2. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
______ 

1)  Przepisy niniejszego rozporz�dzenia wdra�aj� postanowienia dyrektywy 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie 
kontroli wysoce radioaktywnych �ródeł zamkni�tych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 694). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 
oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378 i Nr 104, poz. 708. 
 


