
Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r.
Nr 3, poz. 18, z póên. zm.2)) zarzàdza, si´ co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 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

— odpadów promieniotwórczych;

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) dostawcy — rozumie si´ przez to jednostk´ orga-
nizacyjnà, która jest odpowiedzialna za posiadane
odpady promieniotwórcze i zamierza dokonaç lub
zleciç dokonanie ich wywozu;

2) odbiorcy — rozumie si´ przez to jednostk´ organi-
zacyjnà, do której jest dokonywany przywóz odpa-
dów promieniotwórczych;

3) przewozie — rozumie si´ przez to czynnoÊci zwià-
zane z transportem odpadów promieniotwórczych
od dostawcy do odbiorcy wraz z ich za∏adunkiem
i roz∏adunkiem;

4) w∏aÊciwym organie — rozumie si´ przez to organ
w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu w∏aÊciwy
w sprawach bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej; w przypadku Rzeczypospolitej Pol-
skiej rozumie si´ przez to Prezesa Paƒstwowej
Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem
Agencji”.

Rozdzia∏ 2

Przewozy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a innymi
paƒstwami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej

§ 3. Prezes Agencji udziela zgody na przywóz na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to te-
rytorium odpadów promieniotwórczych na wniosek:

1) dostawcy krajowego w przypadku wywozu odpa-
dów promieniotwórczych z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2) dostawcy z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej przekazany przez w∏aÊciwy organ kraju do-
stawcy w przypadku przywozu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub tranzytu przez teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promie-
niotwórczych.

§ 4. 1. W przypadku wywozu z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych,
Prezes Agencji wyst´puje do w∏aÊciwego organu kra-
ju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu, w celu uzyska-
nia zgody tych organów na dokonanie przewozu.

2. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa
w ust. 1, Prezes Agencji:

1) udziela zgody dostawcy na dokonanie przewozu,
je˝eli dostawca zobowià˝e si´ do przyj´cia z po-
wrotem odpadów promieniotwórczych, w sytu-
acji, gdy ich przewóz nie b´dzie móg∏ byç ukoƒ-
czony;

2) zawiadamia o udzieleniu zgody w∏aÊciwy organ
kraju odbiorcy oraz kraju lub krajów tranzytu.

3. Po otrzymaniu od w∏aÊciwego organu kraju od-
biorcy potwierdzenia o odbiorze odpadów promienio-
twórczych Prezes Agencji przesy∏a dostawcy kopi´ po-
twierdzenia. 

§ 5. W przypadku otrzymania od w∏aÊciwego orga-
nu kraju dostawcy wniosku o udzielenie zgody na
przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpa-
dów promieniotwórczych Prezes Agencji, nie póêniej
ni˝ w terminie dwóch miesi´cy od daty otrzymania
prawid∏owo wype∏nionego wniosku, udziela zgody, je-
˝eli odbiorca zawar∏ umow´:

1) na sk∏adowanie odpadów promieniotwórczych
z jednostkà organizacyjnà posiadajàcà zezwolenie
na sk∏adowanie odpadów promieniotwórczych
obj´tych wnioskiem lub
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z dnia 27 kwietnia 2004 r. 

w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych1)

———————
1) Rozporzàdzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 92/3/Eu-

ratom z dnia 3 lutego1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli
przesy∏ania odpadów radioaktywnych mi´dzy Paƒstwami
Cz∏onkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar, Dz.
Urz. WE L 035 z 12.02.1992, str. 24 i n.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96,
poz. 959.



2) z dostawcà na odbiór odpadów promieniotwór-
czych obj´tych wnioskiem po ich przetworzeniu.

§ 6. 1. W przypadku przywozu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych
odbiorca wysy∏a do Prezesa Agencji zawiadomienie
o ich odbiorze, w terminie 15 dni od dnia odbioru.

2. Prezes Agencji przesy∏a kopie zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 1, w∏aÊciwemu organowi kraju
dostawcy i kraju lub krajów tranzytu.

§ 7. Na wniosek w∏aÊciwego organu kraju dostaw-
cy Prezes Agencji udziela zgody na tranzyt przez tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promienio-
twórczych.

§ 8. 1. Wniosek o udzielenie zgody na przywóz na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to te-
rytorium odpadów promieniotwórczych mo˝e doty-
czyç pojedynczego przewozu lub wielokrotnych prze-
wozów.

2. Zgoda na wielokrotne przewozy mo˝e byç udzie-
lona, je˝eli zostanà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) odpady promieniotwórcze, których wniosek doty-
czy, posiadajà zasadniczo te same w∏aÊciwoÊci fi-
zyczne, chemiczne i promieniotwórcze;

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

3) w przypadku tranzytu przez paƒstwa nieb´dàce
cz∏onkami Unii Europejskiej przewozy nast´powaç
b´dà przez to samo przejÊcie graniczne, przy wjeê-
dzie odpadu do Unii Europejskiej i jego wyjeêdzie
z niej oraz to samo przejÊcie graniczne paƒstwa
nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej.

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

Rozdzia∏ 3

Przewozy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà 
a paƒstwami nieb´dàcymi cz∏onkami 

Unii Europejskiej

§ 9. 1. W przypadku przywozu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych
od dostawcy z paƒstwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii
Europejskiej odbiorca wyst´puje do Prezesa Agencji
z wnioskiem o udzielenie zgody na ich przywóz.

2. Prezes Agencji przedk∏ada wniosek odbiorcy
w∏aÊciwemu organowi kraju lub krajów tranzytu, w ce-
lu uzyskania zgody tych organów na dokonanie prze-
wozu.

3. Prezes Agencji udziela zgody odbiorcy na doko-
nanie przywozu, je˝eli:

1) odbiorca uzyska∏ od dostawcy zobowiàzanie do
przyj´cia odpadów promieniotwórczych z powro-

tem, je˝eli ich przewóz nie b´dzie móg∏ byç ukoƒ-
czony;

2) odbiorca zawar∏ umow´ z jednostkà organizacyjnà
posiadajàcà zezwolenie na sk∏adowanie odpadów
obj´tych wnioskiem lub zawar∏ umow´ z dostaw-
cà na odbiór odpadów promieniotwórczych po ich
przetworzeniu;

3) w∏aÊciwy organ kraju lub krajów tranzytu udzieli∏
zgody na dokonanie przewozu.

4. Prezes Agencji zawiadamia o udzieleniu zgody
w∏aÊciwy organ kraju lub krajów tranzytu. 

5. Odbiorca odpadów promieniotwórczych wysy∏a
do Prezesa Agencji zawiadomienie o ich odbiorze,
w terminie 15 dni od dnia odbioru.

6. Prezes Agencji przesy∏a kopie zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 5, w∏aÊciwemu organowi kraju
lub krajów tranzytu.

§ 10. 1. W przypadku wywozu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych
do odbiorcy z paƒstwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii
Europejskiej dostawca wyst´puje do Prezesa Agencji
z wnioskiem o udzielenie zgody na ich wywóz.

2. Prezes Agencji przedk∏ada wniosek dostawcy
w∏aÊciwemu organowi kraju odbiorcy oraz kraju lub
krajów tranzytu, w celu uzyskania zgody tego organu
na dokonanie przewozu.

3. Prezes Agencji udziela zgody, z zastrze˝eniem
ust. 4, na wywóz odpadów promieniotwórczych z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli:

1) otrzyma∏ zgod´ w∏aÊciwego organu kraju odbior-
cy na dokonanie przewozu;

2) nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e kraj od-
biorcy nie dysponuje technicznymi, prawnymi lub
administracyjnymi Êrodkami koniecznymi dla bez-
piecznego post´powania z odpadami promienio-
twórczymi;

3) otrzyma∏ zgod´ w∏aÊciwego organu kraju lub kra-
jów tranzytu na dokonanie przewozu.

4. Prezes Agencji nie udziela zgody na wywóz od-
padów promieniotwórczych do:

1) miejsca docelowego le˝àcego na po∏udnie od sze-
rokoÊci geograficznej po∏udniowej 60° lub

2) paƒstwa b´dàcego stronà Czwartej Konwencji
ACP-EEC z Lome nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Eu-
ropejskiej. 

5. Dostawca odpadów promieniotwórczych zawia-
damia Prezesa Agencji o dostarczeniu odpadów pro-
mieniotwórczych do odbiorcy, w terminie 2 tygodni
od dnia ich dostarczenia.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, do-
stawca przekazuje Prezesowi Agencji wraz z:
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1) oÊwiadczeniem odbiorcy, ˝e odpady promienio-
twórcze zosta∏y mu dostarczone;

2) wskazaniem punktu celnego w kraju odbiorcy,
przez który dokonano przewozu.

§ 11. 1. W przypadku tranzytu przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwór-
czych, których dostawca ani odbiorca nie sà z paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, a Rzeczpospolita
Polska jest tym paƒstwem cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej, w którym te odpady promieniotwórcze znaj-
dà si´ po raz pierwszy na terenie Unii Europejskiej,
jednostka organizacyjna posiadajàca zezwolenie na
transport takich odpadów wyst´puje do Prezesa
Agencji z wnioskiem o udzielenie zgody na tranzyt.

2. Prezes Agencji przedk∏ada wniosek w∏aÊciwemu
organowi innego kraju lub krajów tranzytu, w celu
uzyskania zgody na dokonanie przewozu. 

3. Prezes Agencji udziela zgody, z zastrze˝eniem
ust. 4, na tranzyt odpadów promieniotwórczych przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli:

1) do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àczona
jest zgoda w∏aÊciwego organu kraju dostawcy na
wywóz odpadów promieniotwórczych i kraju od-
biorcy na ich przywóz;

2) nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e kraj od-
biorcy nie dysponuje technicznymi, prawnymi lub
administracyjnymi Êrodkami dla bezpiecznego po-
st´powania z odpadami promieniotwórczymi;

3) otrzyma∏ zgod´ w∏aÊciwego organu innego kraju
lub krajów tranzytu na dokonanie przewozu.

4. W przypadku tranzytu przez terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych, w sy-
tuacji gdy Rzeczpospolita Polska nie jest tym paƒstwem
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, w którym te odpady
promieniotwórcze znajdà si´ po raz pierwszy na terenie
Unii Europejskiej, Prezes Agencji udziela zgody na ich
tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
wniosek w∏aÊciwego organu kraju dostawcy.

Rozdzia∏ 4

Przewozy zwrotne

§ 12. Przepisów § 3—11 nie stosuje si´ do zwrotów
do dostawcy zamkni´tych êróde∏ promieniotwórczych
niezawierajàcych materia∏ów rozszczepialnych.

§ 13. 1. Prezes Agencji nie mo˝e odmówiç zgody
na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwór-
czych po ich przetworzeniu, odpadów promieniotwór-
czych powsta∏ych w wyniku przerobu wypalonego pa-
liwa jàdrowego, innych produktów powsta∏ych w wy-
niku przetworzenia odpadów promieniotwórczych lub
przerobu wypalonego paliwa jàdrowego, je˝eli po-
przednio wyda∏ zgod´ na przywóz, wywóz lub tranzyt
tych odpadów promieniotwórczych lub wypalonego
paliwa jàdrowego w celu ich przetworzenia lub prze-
robu.

2. Prezes Agencji nie mo˝e odmówiç udzielenia
zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej odpadów promieniotwórczych, je˝eli poprzednio
wyda∏ zgod´ na wywóz tych odpadów promieniotwór-
czych, a ich przewóz nie mo˝e zostaç ukoƒczony i od-
bywa si´ na podstawie tego samego dokumentu stan-
dardowego.

Rozdzia∏ 5

Dokument standardowy 

§ 14. Do czynnoÊci zwiàzanych z post´powaniem
o udzielenie zgody na przywóz na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów
promieniotwórczych stosuje si´ dokument standardo-
wy, którego wzór stanowi za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.3)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
udzielania zgody na przywóz na polski obszar celny, wy-
wóz z polskiego obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar
odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jà-
drowego (Dz. U. Nr 215, poz. 1817), które utraci∏o moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o zmianie ustawy — Prawo atomowe oraz op∏aty skarbo-
wej.

Dziennik Ustaw Nr 98 — 6740 — Poz. 985



Dziennik Ustaw Nr 98 — 6741 — Poz. 985

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 985)

WZÓR
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