
Dziennik Ustaw Nr 179 — 11426 — Poz. 1488, 1489 i 1490

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
25 marca 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikowa∏ Umow´ o wolnym handlu mi´dzy Rzeczà-
pospolità Polskà a Republikà Chorwacji, sporzàdzonà
w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r. Zgodnie z artyku-

∏em 37 umowy wesz∏a ona w ˝ycie dnia 1 kwietnia
2002 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

1488
UMOWA

o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Chorwacji, 

sporzàdzona w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 7 listopada 2001 r. zosta∏a sprzàdzona w Warszawie Umowa o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospo-
lità Polskà a Republikà Chorwacji.

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,

— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 25 marca 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

(Tekst umowy stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)

1489

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Chor-
wacji, sporzàdzonej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.

1490

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia rodzajów przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz szczegó-
∏owych kryteriów zwiàzanych z kwalifikowaniem przedsi´wzi´ç do sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu na

Êrodowisko.

Na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia-
∏ywaç na Êrodowisko, wymagajàcych sporzàdzenia
raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko;

2) rodzaje przedsi´wzi´ç, dla których obowiàzek spo-
rzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko
mo˝e byç wymagany;


