1851
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie dokumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem na dzia∏anie promieniowania jonizujàcego albo przy zg∏oszeniu wykonywania tej dzia∏alnoÊci.
Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) dokumenty wymagane przy sk∏adaniu wniosku
o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem na dzia∏anie promieniowania jonizujàcego, zwanym dalej „nara˝eniem”,
konieczne do potwierdzenia przez wnioskodawc´
spe∏nienia warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego
i ochrony radiologicznej;
2) dokumenty wymagane przy zg∏oszeniu wykonywania dzia∏alnoÊci, o której mowa w pkt 1, konieczne
do potwierdzenia przez wnioskodawc´ spe∏nienia
warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej;

3) czynnoÊci organu wydajàcego zezwolenie albo
przyjmujàcego zg∏oszenie w przypadku, gdy treÊç
dokumentów jest niewystarczajàca dla wykazania,
˝e warunki bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej zosta∏y spe∏nione.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „zezwoleniu” — rozumie si´ przez to zezwolenie na
wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem;
2) „zg∏oszeniu” — rozumie si´ przez to zg∏oszenie wykonywania dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem;
3) „wnioskodawcy” — rozumie si´ przez to kierownika
jednostki organizacyjnej wyst´pujàcej z wnioskiem
o wydanie zezwolenia lub dokonujàcej zg∏oszenia.
§ 3. Sk∏adajàc wniosek o wydanie zezwolenia,
wnioskodawca do∏àcza do wniosku:
1) dokument zawierajàcy:
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a) uzasadnienie podj´cia dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z nara˝eniem,
b) okreÊlenie komórki jednostki organizacyjnej,
która b´dzie bezpoÊrednio prowadziç dzia∏alnoÊç obj´tà zezwoleniem, wraz z podaniem jej
siedziby i adresu,
c) proponowane limity u˝ytkowe dawek zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià wskazanà we wniosku,
d) przewidywany termin rozpocz´cia i okres prowadzenia dzia∏alnoÊci wskazanej we wniosku;
2) dokument zawierajàcy zobowiàzanie wnioskodawcy do poinformowania organu wydajàcego zezwolenie o przewidywanym przekszta∏ceniu lub likwidacji jednostki organizacyjnej albo jej komórki bezpoÊrednio prowadzàcej dzia∏alnoÊç obj´tà zezwoleniem i uzgodnienia sposobu post´powania z posiadanymi êród∏ami promieniowania jonizujàcego,
materia∏ami jàdrowymi lub odpadami promieniotwórczymi oraz przeprowadzenia na w∏asny koszt
kontroli dozymetrycznej i ewentualnej dezaktywacji miejsca pracy i jego otoczenia po zakoƒczeniu
dzia∏alnoÊci okreÊlonej w zezwoleniu;
3) dokumenty okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia — je˝eli wniosek dotyczy wykonywania
dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci obejmujàcej obiekty jàdrowe,
przechowalniki wypalonego paliwa jàdrowego,
sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych i sk∏adowiska wypalonego paliwa jàdrowego;
4) dokumenty okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia — je˝eli wniosek dotyczy wykonywania
dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem obejmujàcej
obiekty jàdrowe, przechowalniki wypalonego paliwa jàdrowego, sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych lub sk∏adowiska wypalonego paliwa jàdrowego.
§ 4. Dokonujàc zg∏oszenia, wnioskodawca przedstawia:
1) dokument zawierajàcy:
a) uzasadnienie podj´cia dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z nara˝eniem,
b) okreÊlenie rodzaju i zakresu planowanej dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem, z podaniem maksymalnej aktywnoÊci lub st´˝enia izotopów promieniotwórczych b´dàcych przedmiotem dzia∏alnoÊci obj´tej zg∏oszeniem,
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c) okreÊlenie komórki jednostki organizacyjnej, która b´dzie bezpoÊrednio prowadziç dzia∏alnoÊç
obj´tà zg∏oszeniem, wraz z podaniem jej siedziby i adresu,
d) przewidywany termin rozpocz´cia i okres prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej zg∏oszeniem;
2) dokument zawierajàcy zobowiàzanie do poinformowania Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki
o przewidywanym przekszta∏ceniu lub likwidacji
jednostki organizacyjnej albo jej komórki bezpoÊrednio prowadzàcej dzia∏alnoÊç obj´tà zg∏oszeniem i uzgodnienia sposobu post´powania z posiadanymi êród∏ami promieniowania jonizujàcego,
materia∏ami jàdrowymi lub odpadami promieniotwórczymi oraz przeprowadzenia na w∏asny koszt
kontroli dozymetrycznej i ewentualnej dezaktywacji miejsca pracy i jego otoczenia po zakoƒczeniu
dzia∏alnoÊci okreÊlonej w zg∏oszeniu.
§ 5. Je˝eli treÊç przedstawionych przez wnioskodawc´ dokumentów jest niewystarczajàca dla wykazania, ˝e warunki bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej zosta∏y spe∏nione, organ wydajàcy zezwolenie albo przyjmujàcy zg∏oszenie mo˝e:
1) przeprowadziç kontrol´ spe∏niania warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej
u wnioskodawcy lub
2) za˝àdaç wykonania na koszt wnioskodawcy badaƒ
lub ekspertyz w celu stwierdzenia spe∏niania warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej.
§ 6. Do wniosków o wydanie zezwolenia oraz do
zg∏oszeƒ z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.1)
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
1)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie
warunków wydawania zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z wykorzystywaniem energii atomowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 3, poz. 16), które traci moc z dniem 1 stycznia 2003 r. na
podstawie art. 137 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135,
poz. 1145).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. (poz. 1851)

Za∏àcznik nr 1

DOKUMENTY DO¸ÑCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIA¸ALNOÂCI
ZWIÑZANEJ Z NARA˚ENIEM, Z WY¸ÑCZENIEM DZIA¸ALNOÂCI OBEJMUJÑCEJ OBIEKTY JÑDROWE,
PRZECHOWALNIKI WYPALONEGO PALIWA JÑDROWEGO, SK¸ADOWISKA ODPADÓW
PROMIENIOTWÓRCZYCH I SK¸ADOWISKA WYPALONEGO PALIWA JÑDROWEGO
1. Dokumenty do∏àczane do wniosku niezale˝nie od
rodzaju dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem, której dotyczy wniosek:

1) informacje charakteryzujàce êród∏a i odpady promieniotwórcze, materia∏y jàdrowe, promieniowanie jonizujàce emitowane przez urzàdzenia zawie-
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rajàce êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàce
promieniowanie jonizujàce;

twórczà w celu medycznej diagnostyki lub leczenia;

2) informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych
na stanowiskach wymagajàcych specjalnych
uprawnieƒ oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej;

3) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na stosowaniu
êróde∏ promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce poza laboratorium lub pracownià, z zastrze˝eniem pkt 11, do wniosku do∏àcza si´:
a) dokumenty wymienione w pkt 1 lit. a—c,
b) informacj´ o przechowywaniu êróde∏, odpadów
promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych
oraz urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze,
c) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych,
d) informacj´ o transporcie êróde∏, odpadów promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych oraz
urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze,
e) w przypadku prowadzonych poza terenem jednostki organizacyjnej prac z zastosowaniem
otwartych êróde∏ promieniotwórczych — zgod´
w∏aÊciciela lub administratora terenu, na którym
prowadzone b´dà prace z tymi êród∏ami, oraz
pozytywnà opini´ w∏aÊciwego paƒstwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego w zakresie higieny radiacyjnej;

3) okreÊlenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli
nara˝enia pracowników na promieniowanie jonizujàce oraz kontroli Êrodowiska pracy i otoczenia
jednostki organizacyjnej wraz z informacjà dotyczàcà posiadanego sprz´tu dozymetrycznego i jego wzorcowania;
4) program zapewnienia jakoÊci dzia∏alnoÊci, której
dotyczy wniosek.
2. Dokumenty do∏àczane do wniosku w zale˝noÊci
od rodzaju dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem, której
dotyczy wniosek:
1) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na stosowaniu
êróde∏ promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce w laboratorium lub pracowni, z zastrze˝eniem pkt 10, do wniosku do∏àcza si´:
a) instrukcj´ pracy ze êród∏ami promieniotwórczymi lub materia∏ami jàdrowymi oraz opis techniczny dotyczàcy budowy, dzia∏ania i obs∏ugi
urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce,
b) instrukcj´ post´powania z odpadami promieniotwórczymi,
c) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
d) informacj´ o obiekcie lub pomieszczeniach,
w których znajduje si´ laboratorium lub pracownia, przewidziane do prowadzenia dzia∏alnoÊci
okreÊlonej we wniosku,
e) informacj´ o przechowywaniu êróde∏, odpadów
promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych
oraz urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze, je˝eli przechowywanie ma odbywaç si´
poza laboratorium lub pracownià,
f) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych,
g) informacj´ dotyczàcà jednostki organizacyjnej
instalujàcej urzàdzenia zawierajàce êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàce promieniowanie jonizujàce oraz jednostki przewidzianej do
dokonywania konserwacji i kontroli tych urzàdzeƒ;
2) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych
ludziom lub zwierz´tom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badaƒ naukowych do wniosku do∏àcza si´:
a) dokumenty wymienione w pkt 1 lit. a—e,
b) w przypadku zastosowaƒ medycznych — instrukcj´ post´powania przeznaczonà dla pacjentów, którym podano substancj´ promienio-

4) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na uruchamianiu laboratoriów lub pracowni, w których majà byç
stosowane êród∏a promieniowania jonizujàcego,
oraz na przechowywaniu materia∏ów jàdrowych,
êróde∏ lub odpadów promieniotwórczych do wniosku do∏àcza si´:
a) elementy dokumentacji technicznej obiektu lub
pomieszczeƒ, w których b´dzie prowadzona
dzia∏alnoÊç okreÊlona we wniosku, wskazujàce
na spe∏nienie warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej,
b) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
c) informacj´ o pracach, które majà byç prowadzone w laboratorium lub pracowni, z podaniem rodzaju i maksymalnej aktywnoÊci jednoczeÊnie
stosowanych
êróde∏
promieniotwórczych,
a w przypadku obiektów i pomieszczeƒ przewidzianych do przechowywania materia∏ów jàdrowych, êróde∏ lub odpadów promieniotwórczych
— dane dotyczàce materia∏ów, êróde∏ lub odpadów, które majà byç przechowywane,
d) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych;
5) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na wytwarzaniu
lub przetwarzaniu materia∏ów jàdrowych, êróde∏
lub odpadów promieniotwórczych, produkowaniu
urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze
lub urzàdzeƒ wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce oraz zamierzonym dodawaniu substancji
promieniotwórczych w procesie produkcyjnym
wyrobów powszechnego u˝ytku lub artyku∏ów medycznych, z zastrze˝eniem pkt 9, do wniosku do∏àcza si´:
a) elementy dokumentacji technicznej obiektu lub
pomieszczeƒ, w których b´dzie prowadzona
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dzia∏alnoÊç okreÊlona we wniosku oraz w których b´dà przechowywane materia∏y jàdrowe,
êród∏a i odpady promieniotwórcze lub gotowe
urzàdzenia i wyroby, wskazujàce na spe∏nienie
warunków bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony
radiologicznej,
b) opis techniczny dotyczàcy budowy, dzia∏ania
i obs∏ugi produkowanych urzàdzeƒ lub wyrobów,
c) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
d) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych;
6) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na instalowaniu
lub obs∏udze urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze oraz uruchamianiu urzàdzeƒ wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce do wniosku do∏àcza si´:
a) opis techniczny dotyczàcy budowy, dzia∏ania
i obs∏ugi urzàdzeƒ b´dàcych przedmiotem dzia∏alnoÊci,
b) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
c) informacj´ o przechowywaniu êróde∏ i odpadów
promieniotwórczych oraz urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze,
d) informacj´ o transporcie êróde∏ i odpadów promieniotwórczych oraz urzàdzeƒ zawierajàcych
êród∏a promieniotwórcze;
7) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na nabywaniu
urzàdzeƒ wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce oraz obrocie materia∏ami jàdrowymi, êród∏ami
promieniotwórczymi, urzàdzeniami zawierajàcymi
takie êród∏a, wyrobami powszechnego u˝ytku lub
artyku∏ami medycznymi zawierajàcymi substancje
promieniotwórcze, z zastrze˝eniem pkt 9, do wniosku do∏àcza si´:
a) opis techniczny dotyczàcy budowy, dzia∏ania
i obs∏ugi nabywanego urzàdzenia wytwarzajàcego promieniowanie jonizujàce, wprowadzanego do obrotu urzàdzenia lub wyrobu zawierajàcego êród∏a promieniotwórcze,
b) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
c) informacj´ o przechowywaniu urzàdzeƒ, wyrobów i artyku∏ów b´dàcych przedmiotem obrotu,
d) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych;
8) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na transporcie
materia∏ów jàdrowych oraz êróde∏ lub odpadów
promieniotwórczych do wniosku do∏àcza si´:
a) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego,
b) informacj´ o przechowywaniu podczas transportu przewo˝onych ∏adunków,
c) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu dokszta∏cajàcego dla kierowców przewo˝àcych towary niebezpieczne, uprawniajàce do przewozu materia∏ów promieniotwórczych, Êwiadectwo kwalifikacji wymaganych od kierowcy przewo˝àcego towary niebezpieczne i zaÊwiadczenie o wyniku
przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dopuszczajàce pojazd do przewozu materia∏ów promieniotwórczych — wystawione
zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepi-
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sach dotyczàcych przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
a w przypadku gdy transport dotyczy materia∏ów
jàdrowych lub paliwa jàdrowego — dodatkowo:
d) informacj´ o trasie i harmonogramie transportu
paliwa jàdrowego oraz materia∏ów jàdrowych
zaliczonych do I kategorii na podstawie przepisów dotyczàcych ochrony fizycznej materia∏ów
jàdrowych,
e) informacj´ o ochronie fizycznej materia∏ów jàdrowych lub paliwa jàdrowego,
f) instrukcj´ prze∏adunku paliwa jàdrowego podczas transportu oraz informacj´ o sposobie rozmieszczenia ∏adunku na Êrodku transportowym;
9) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na produkowaniu lub nabywaniu aparatów rentgenowskich
o energii promieniowania do 300 keV do celów medycznych do wniosku do∏àcza si´:
a) dokumentacj´ technicznà aparatu,
b) instrukcj´ obs∏ugi aparatu,
c) pozytywnà opini´ G∏ównego Inspektora Sanitarnego lub jednostki przez niego wskazanej w zakresie higieny radiacyjnej;
10) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich
o energii promieniowania do 300 keV do celów medycznych oraz weterynaryjnych, w pracowni rentgenowskiej, do wniosku do∏àcza si´:
a) kopi´ zezwolenia na nabycie aparatu rentgenowskiego oraz:
— w przypadku aparatów rentgenowskich do celów medycznych — dokumenty wymienione
w pkt 9,
— w przypadku aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych — dokumenty wymienione w pkt 9 lit. a i b,
b) dokumentacj´ projektowà pracowni rentgenowskiej,
c) instrukcj´ pracy z aparatem rentgenowskim,
ustalajàcà szczegó∏owe zasady post´powania
w zakresie ochrony radiologicznej,
d) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego;
11) w zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich
o energii promieniowania do 300 keV do celów medycznych oraz weterynaryjnych, w terenie, do
wniosku do∏àcza si´:
a) kopi´ zezwolenia na nabycie aparatu rentgenowskiego oraz:
— w przypadku aparatów rentgenowskich do celów medycznych — dokumenty wymienione
w pkt 9,
— w przypadku aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych — dokumenty wymienione w pkt 9 lit. a i b,
b) instrukcj´ pracy z aparatem rentgenowskim,
ustalajàcà szczegó∏owe zasady post´powania
w zakresie ochrony radiologicznej,
c) zak∏adowy plan post´powania awaryjnego.
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Za∏àcznik nr 2

DOKUMENTY DO¸ÑCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIA¸ALNOÂCI
ZWIÑZANEJ Z NARA˚ENIEM OBEJMUJÑCEJ OBIEKTY JÑDROWE, PRZECHOWALNIKI WYPALONEGO
PALIWA JÑDROWEGO, SK¸ADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB SK¸ADOWISKA
WYPALONEGO PALIWA JÑDROWEGO
1. W zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na budowie
obiektu jàdrowego, sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych, przechowalnika wypalonego paliwa jàdrowego lub sk∏adowiska wypalonego paliwa jàdrowego
do wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty:
1) raport bezpieczeƒstwa zawierajàcy szczegó∏owà
charakterystyk´ obiektu jàdrowego, przechowalnika lub sk∏adowiska oraz analiz´ bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej, w warunkach
normalnej eksploatacji oraz w warunkach dajàcych
si´ przewidzieç zdarzeƒ radiacyjnych;
2) program zapewnienia jakoÊci wszystkich etapów
budowy, obejmujàcy projektowanie, wykonanie
i dostaw´ elementów konstrukcji i urzàdzeƒ wa˝nych dla bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej obiektu jàdrowego, przechowalnika
lub sk∏adowiska;
3) opis zasad ochrony fizycznej obiektu jàdrowego,
przechowalnika lub sk∏adowiska;
4) opis zasad zapewnienia jakoÊci w fazie rozruchu
i eksploatacji obiektu jàdrowego lub eksploatacji
przechowalnika.
ObjaÊnienia do ust. 1:
a) szczegó∏owa charakterystyka obiektu jàdrowego
lub przechowalnika wypalonego paliwa jàdrowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:
— podstawowe parametry oraz rozwiàzania
techniczne i organizacyjne,
— opis zabezpieczeƒ przed uwalnianiem si´
substancji promieniotwórczych do otoczenia
podczas normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych wraz z ocenà rodzajów
i aktywnoÊci tych substancji,
— opis powiàzaƒ funkcjonalnych i technologicznych mi´dzy urzàdzeniami na terenie obiektu
lub przechowalnika i obiektu lub przechowalnika z otoczeniem,
— dane o rodzaju i iloÊci odpadów promieniotwórczych oraz opis sposobu post´powania
z nimi,
— opis zasad post´powania z wypalonym paliwem jàdrowym,
— opis programu kontroli Êrodowiska pracy
i otoczenia obiektu lub przechowalnika,
— opis ochrony fizycznej obiektu lub przechowalnika,
— opis szczegó∏owej lokalizacji,
— dane o g´stoÊci zaludnienia na obszarze otaczajàcym obiekt lub przechowalnik i o po∏o˝eniu wzgl´dem obiektu skupisk ludzkich, traktów komunikacyjnych, obiektów przemys∏owych,

— opis w∏aÊciwoÊci Êrodowiska naturalnego,
majàcych znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji obiektu lub przechowalnika i dla rozprzestrzeniania si´ substancji promieniotwórczych w Êrodowisku,
— opis elementów zagospodarowania terenu,
mogàcych mieç wp∏yw na bezpieczeƒstwo
obiektu lub przechowalnika,
b) szczegó∏owa charakterystyka sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jàdrowego, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
obejmuje:
— dane dotyczàce odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jàdrowego
przewidzianych do sk∏adowania (rodzaj, obj´toÊç, aktywnoÊç) oraz przewidywany czas
eksploatacji sk∏adowiska,
— podstawowe parametry oraz rozwiàzania
techniczne i organizacyjne sk∏adowiska,
— opis technologii post´powania z odpadami
promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jàdrowym w sk∏adowisku,
— opis programu kontroli Êrodowiska pracy
i otoczenia sk∏adowiska,
— dokumentacj´ hydrogeologicznà z punktu widzenia stabilnoÊci geologicznej sk∏adowiska
i mo˝liwoÊci rozprzestrzeniania si´ substancji
promieniotwórczych w otoczeniu,
— opis terenu i elementów jego zagospodarowania istotnych ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo sk∏adowiska i jego wp∏yw na otoczenie,
— opis ochrony fizycznej sk∏adowiska,
c) analiza bezpieczeƒstwa, o której mowa w ust. 1
pkt 1, obejmuje:
— ocen´ nara˝enia ludnoÊci i Êrodowiska naturalnego podczas eksploatacji obiektu jàdrowego, sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych, przechowalnika wypalonego paliwa jàdrowego lub sk∏adowiska wypalonego paliwa jàdrowego, w∏àcznie z sytuacjami awaryjnymi, a w przypadku sk∏adowisk — ocen´ tego nara˝enia tak˝e po ich zamkni´ciu,
— uzasadnienie przyj´tych zabezpieczeƒ przed
rozprzestrzenianiem si´ substancji promieniotwórczych do otoczenia podczas normalnej eksploatacji obiektu jàdrowego, przechowalnika lub sk∏adowiska i w sytuacjach awaryjnych oraz przyj´tych warunków i ograniczeƒ eksploatacyjnych,
— charakterystyki zdarzeƒ zewn´trznych, które
mogà wyst´powaç w rejonie lokalizacji obiektu jàdrowego, przechowalnika lub sk∏adowiska w wyniku zjawisk naturalnych oraz dzia∏alnoÊci cz∏owieka, wraz z ocenà mo˝liwego
wp∏ywu tych zdarzeƒ na obiekt jàdrowy, prze-
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chowalnik lub sk∏adowisko, a tak˝e przyj´te
w zwiàzku z tymi zdarzeniami za∏o˝enia projektowe,
— charakterystyki sàsiadujàcych obiektów przemys∏owych, komunikacyjnych i innych mogàcych obecnie i w przysz∏oÊci oddzia∏ywaç
ujemnie na bezpieczeƒstwo obiektu jàdrowego, przechowalnika lub sk∏adowiska,
— aktualne i przewidywane dane demograficzne, plany zagospodarowania otoczenia,
— informacje
dotyczàce
przechowywania
i transportu Êwie˝ego i wypalonego paliwa jàdrowego oraz post´powania z odpadami promieniotwórczymi,
— dane o mo˝liwoÊci wystàpienia oddzia∏ywaƒ
zjawisk jàdrowych z niejàdrowymi, w tym radiobiologicznych z cieplnymi i chemicznymi.
2. W zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na rozruchu
lub próbnej eksploatacji obiektu jàdrowego do wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty:
1) raport bezpieczeƒstwa zawierajàcy dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) program rozruchu obiektu uwzgl´dniajàcy podzia∏
rozruchu na etapy:
a) przedeksploatacyjne próby urzàdzeƒ i uk∏adów
technologicznych,
b) za∏adunek paliwa do rdzenia i rozruch fizyczny
reaktora,
c) rozruch energetyczny i eksploatacj´ próbnà
obiektu;
3) instrukcj´ eksploatacji obiektu zawierajàcà podstawowe metody i procedury eksploatacji urzàdzeƒ
i systemów majàcych wp∏yw na bezpieczeƒstwo
jàdrowe i ochron´ radiologicznà;
4) opis proponowanych eksploatacyjnych warunków
i ograniczeƒ;
5) oÊwiadczenie inwestora obiektu o przeprowadzeniu wymaganych odbiorów, prób i badaƒ technologicznych urzàdzeƒ i systemów, majàcych wp∏yw
na bezpieczeƒstwo jàdrowe i ochron´ radiologicznà, oraz o gotowoÊci obiektu do rozruchu;
6) oÊwiadczenie inwestora obiektu, ˝e dysponuje pracownikami o kwalifikacjach wymaganych dla etapów rozruchu i eksploatacji tego obiektu, wraz z kopiami dokumentów potwierdzajàcych uzyskanie
wymaganych uprawnieƒ;
7) plany post´powania w obiekcie i poza nim na wypadek zdarzenia radiacyjnego;
8) opis zasad organizacji prac remontowych;
9) oÊwiadczenie inwestora obiektu o posiadaniu dokumentacji powykonawczej dla urzàdzeƒ, systemów i konstrukcji budowlanych;
10) opis zasad post´powania z odpadami promieniotwórczymi;
11) opis zasad gospodarki paliwem Êwie˝ym i wypalonym;
12) opis zasad i procedur kontroli nara˝enia pracowników na promieniowanie jonizujàce oraz kontroli
Êrodowiska pracy i otoczenia obiektu;
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13) opis zasad i procedur uwolnieƒ substancji promieniotwórczych do Êrodowiska;
14) wyniki pomiarów radiologicznych w Êrodowisku;
15) program zapewnienia jakoÊci rozruchu obiektu;
16) opis ochrony fizycznej obiektu jàdrowego.
3. W zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na sta∏ej eksploatacji obiektu jàdrowego lub przechowalnika do
wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty:
1) dokumenty wymagane na etapie rozruchu obiektu
jàdrowego uaktualnione w oparciu o wyniki rozruchu tego obiektu;
2) sprawozdanie inwestora obiektu z rozruchu obiektu wraz z protoko∏em wykonanych badaƒ;
3) opis proponowanych eksploatacyjnych warunków
i ograniczeƒ przechowalnika;
4) program eksploatacji obiektu lub przechowalnika,
w tym konserwacji, okresowych badaƒ, prób i kontroli eksploatacyjnych;
5) program kontroli nara˝enia pracowników na promieniowanie jonizujàce oraz kontroli Êrodowiska
pracy i Êrodowiska w otoczeniu obiektu lub przechowalnika;
6) program zapewnienia jakoÊci eksploatacji;
7) opis ochrony fizycznej przechowalnika.
4. W zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na eksploatacji sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jàdrowego do wniosku do∏àcza si´
nast´pujàce dokumenty:
1) raport bezpieczeƒstwa zawierajàcy dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) program uruchomienia sk∏adowiska;
3) instrukcj´ eksploatacji sk∏adowiska zawierajàcà
podstawowe metody i procedury eksploatacji urzàdzeƒ i systemów majàcych wp∏yw na bezpieczeƒstwo jàdrowe i ochron´ radiologicznà;
4) opis proponowanych eksploatacyjnych warunków
i ograniczeƒ;
5) oÊwiadczenie inwestora sk∏adowiska o przeprowadzeniu wymaganych odbiorów, prób i badaƒ technologicznych urzàdzeƒ i systemów, majàcych
wp∏yw na bezpieczeƒstwo jàdrowe i ochron´ radiologicznà, oraz o gotowoÊci sk∏adowiska do eksploatacji;
6) oÊwiadczenie sk∏adajàcego wniosek, ˝e dysponuje
pracownikami o kwalifikacjach wymaganych dla
etapu eksploatacji sk∏adowiska, wraz z kopiami dokumentów potwierdzajàcych uzyskanie wymaganych uprawnieƒ;
7) plany post´powania w sk∏adowisku i poza nim na
wypadek zdarzeƒ radiacyjnych;
8) opis zasad organizacji prac remontowych;
9) oÊwiadczenie sk∏adajàcego wniosek o posiadaniu
dokumentacji powykonawczej dla urzàdzeƒ, systemów i konstrukcji budowlanych;
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10) opis zasad i procedury kontroli nara˝enia pracowników na promieniowanie jonizujàce oraz kontroli
Êrodowiska pracy i otoczenia sk∏adowiska;

5) plany post´powania na wypadek zdarzeƒ radiacyjnych podczas prowadzenia dzia∏aƒ w celu zamkni´cia sk∏adowiska;

11) wyniki pomiarów radiologicznych w Êrodowisku;

6) ocen´ nara˝enia osób zamieszka∏ych w sàsiedztwie
sk∏adowiska wykonanà dla czasu zale˝nego od rodzaju sk∏adowanych odpadów;

12) program zapewnienia jakoÊci eksploatacji sk∏adowiska.
5. W zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na zamkni´ciu sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jàdrowego do wniosku do∏àcza si´
nast´pujàce dokumenty:
1) uzasadnienie zamkni´cia;
2) wykaz odpadów promieniotwórczych w sk∏adowisku (rodzaj, obj´toÊç, aktywnoÊç);
3) plan zamkni´cia zawierajàcy:
a) rozwiàzania techniczne wype∏nienia pustek pomi´dzy opakowaniami odpadów, a zale˝nie od
rodzaju sk∏adowiska — tak˝e przestrzeni pomi´dzy budowlami sk∏adowiska,
b) plan przeciwdzia∏aƒ, je˝eli stwierdzone przemieszczanie si´ radionuklidów b´dzie wskazywaç, ˝e cele ochrony radiologicznej mogà nie
byç dotrzymane,
c) wskazanie okresu kontroli, podczas którego jest
prowadzony monitoring wp∏ywu sk∏adowiska
na otoczenie i jest wykonywana konserwacja zabezpieczeƒ,
d) program monitoringu Êrodowiska na terenie
sk∏adowiska i w jego okolicy,
e) opis oznakowania lokalizacji sk∏adowiska i granic poszczególnych obiektów sk∏adowiska oraz
trzech sta∏ych kontrolnych punktów odniesienia
do krajowej sieci geodezyjnej;
4) analiz´ nara˝enia na promieniowanie jonizujàce
pracowników uczestniczàcych w procesie zamkni´cia;

7) program zapewnienia jakoÊci zamkni´cia sk∏adowiska.
6. W zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na likwidacji
obiektu jàdrowego, sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych lub sk∏adowiska wypalonego paliwa jàdrowego do wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty:
1) uzasadnienie likwidacji;
2) zakres likwidacji;
3) program inwentaryzacji aktywnoÊci izotopów promieniotwórczych w obiekcie jàdrowym lub sk∏adowisku;
4) program likwidacji, w tym harmonogram prac,
techniki, narz´dzia i procedury likwidacji oraz post´powanie z usuwanymi z obiektu odpadami promieniotwórczymi;
5) analiz´ nara˝enia pracowników na promieniowanie jonizujàce;
6) ocen´ oddzia∏ywania obiektu lub sk∏adowiska na
Êrodowisko podczas procesu likwidacji oraz po jego zakoƒczeniu;
7) program pomiarów promieniowania jonizujàcego
i ska˝eƒ promieniotwórczych w obiekcie lub sk∏adowisku i w jego otoczeniu po zakoƒczeniu procesu likwidacji;
8) plany post´powania na wypadek awarii podczas likwidacji obiektu jàdrowego i sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych;
9) program zapewnienia jakoÊci likwidacji.

