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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;



Dziennik Ustaw Nr 179 — 11427 — Poz. 1490

3) szczegó∏owe kryteria zwiàzane z kwalifikowaniem
przedsi´wzi´cia do sporzàdzenia raportu o oddzia-
∏ywaniu na Êrodowisko.

§ 2. 1. Sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, o którym mowa w § 1
pkt 1, wymagajà nast´pujàce rodzaje przedsi´wzi´ç
mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko:

1) w przemyÊle chemicznym — instalacje do wyrobu
substancji przy zastosowaniu procesów chemicz-
nych, s∏u˝àce do:
a) rafinacji gazu lub ropy naftowej, z wyjàtkiem in-

stalacji do wytwarzania wy∏àcznie smarów z ro-
py naftowej,

b) zgazowania lub up∏ynniania w´gla lub ∏upka bi-
tumicznego w iloÊci nie ni˝szej ni˝ 500 ton na do-
b´,

c) wytwarzania podstawowych produktów lub pó∏-
produktów chemii organicznej, w tym farb i la-
kierów, elastomerów, gum lub nadtlenków,

d) wytwarzania podstawowych produktów lub pó∏-
produktów chemii nieorganicznej, w tym nad-
tlenków,

e) wytwarzania nawozów sztucznych na bazie fos-
foru, azotu lub potasu,

f)  wytwarzania Êrodków ochrony roÊlin, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie
roÊlin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1398), oraz produktów biobójczych,

g) wytwarzania produktów farmaceutycznych,
w tym z zastosowaniem procesów biologicz-
nych,

h) wytwarzania materia∏ów wybuchowych;

2) w przemyÊle energetycznym:
a) elektrownie konwencjonalne, elektrociep∏ownie

lub inne instalacje do spalania paliw w celu wy-
twarzania energii elektrycznej lub cieplnej,
o ∏àcznej mocy nie ni˝szej ni˝ 300 MWt rozumia-
nej jako iloÊç energii wprowadzonej w paliwie
do instalacji w jednostce czasu przy ich nominal-
nym obcià˝eniu,

b) elektrownie jàdrowe lub inne reaktory jàdrowe,
z wyjàtkiem instalacji badawczych s∏u˝àcych do
wytwarzania lub przetwarzania materia∏ów roz-
szczepialnych lub paliworodnych o ∏àcznej mo-
cy nieprzekraczajàcej 1 kWt rozumianej jako
iloÊç energii wprowadzonej w paliwie do insta-
lacji w jednostce czasu przy ich nominalnym ob-
cià˝eniu,

c) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne li-
nie elektroenergetyczne o napi´ciu znamiono-
wym wynoszàcym nie mniej ni˝ 220 kV,

d) instalacje zwiàzane z post´powaniem z paliwem
jàdrowym lub odpadami promieniotwórczymi:
— instalacje do przerobu wypalonego paliwa jà-

drowego,
— instalacje do wytwarzania lub wzbogacania

paliwa jàdrowego,
— instalacje do przerobu napromieniowanego

paliwa jàdrowego lub przetwarzania wysoko
aktywnych odpadów promieniotwórczych,

— instalacje do sk∏adowania wypalonego pali-
wa jàdrowego,

— instalacje wy∏àcznie do sk∏adowania odpa-
dów promieniotwórczych,

— instalacje wy∏àcznie do przechowywania, pla-
nowanego przez okres d∏u˝szy ni˝ 10 lat, na-
promieniowanego paliwa jàdrowego lub od-
padów promieniotwórczych w miejscu innym
ni˝ miejsce ich powstawania,

e) instalacje wykorzystujàce si∏´ wiatru do produk-
cji energii planowane na làdzie, o sumarycznej
mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej ni˝
100 MW, lub instalacje wykorzystujàce si∏´ wia-
tru do produkcji energii planowane w obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w hutnictwie, przemyÊle metalurgicznym i maszy-
nowym:
a) instalacje do pierwotnego i wtórnego wytopu

surówki ˝elaza lub stali surowej, w tym instala-
cje do ciàg∏ego odlewania stali,

b) instalacje do pra˝enia lub spiekania rud metali,
w tym rudy siarczkowej, z wyjàtkiem rud ˝elaza,

c) instalacje do pierwotnej produkcji metali nie˝e-
laznych z rud, koncentratów lub produktów z od-
zysku przy zastosowaniu procesów metalurgicz-
nych, chemicznych lub elektrolitycznych,

d) instalacje do pra˝enia i spiekania rudy ˝elaza
o przerobie nie mniej ni˝ 500 000 ton rudy ˝ela-
za rocznie,

e) instalacje do wtórnego wytopu metali nie˝ela-
znych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub
przetwarzania metali z odzysku, o zdolnoÊci pro-
dukcyjnej powy˝ej 4 ton wytopu na dob´ dla
o∏owiu lub kadmu lub powy˝ej 20 ton wytopu na
dob´ dla pozosta∏ych metali, z wy∏àczeniem me-
tali szlachetnych,

f)  instalacje do powierzchniowej obróbki metali
i tworzyw sztucznych z zastosowaniem proce-
sów chemicznych lub elektrolitycznych, w któ-
rych ca∏kowita obj´toÊç wanien procesowych
przekracza 30 m3,

g) instalacje do powierzchniowej obróbki substan-
cji, przedmiotów lub produktów, o zu˝yciu roz-
puszczalników organicznych ponad 150 kg na
godzin´ lub ponad 200 ton rocznie,

h) instalacje do obróbki metali ˝elaznych:
— kuênie z m∏otami o energii przekraczajàcej

50 kJ na m∏ot, gdzie stosowana ∏àczna moc
cieplna przekracza 20 MW,

— odlewnie o zdolnoÊci produkcyjnej ponad
20 ton wytopu na dob´,

— walcownie o zdolnoÊci produkcyjnej ponad
20 ton stali surowej na godzin´,

— instalacje do nak∏adania pow∏ok metalicz-
nych, z wsadem ponad 2 tony stali na godzi-
n´;

4) w przemyÊle mineralnym:
a) instalacje do suchej destylacji w´gla, w tym pie-

ce koksownicze,
b) instalacje do produkcji cementu lub klinkieru ce-

mentowego w piecach obrotowych o zdolnoÊci
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produkcyjnej ponad 500 ton na dob´ lub wapna
w piecach o zdolnoÊci produkcyjnej ponad
50 ton na dob´,

c) wydobywanie azbestu lub instalacje do przetwa-
rzania azbestu lub produktów zawierajàcych
azbest, w szczególnoÊci:
— produktów azbestowo-cementowych w iloÊci

nie ni˝szej ni˝ 200 ton gotowego produktu
rocznie,

— materia∏ów ciernych w iloÊci nie ni˝szej ni˝
50 ton gotowego produktu rocznie,

d) transport lub unieszkodliwianie azbestu lub pro-
duktów zawierajàcych azbest, w iloÊci nie ni˝szej
ni˝ 200 ton rocznie;

5) w przemyÊle drzewnym i papierniczym:
a) instalacje do wytwarzania masy w∏óknistej

z drewna lub innych materia∏ów w∏óknistych,
b) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury,

o zdolnoÊci produkcyjnej nie ni˝szej ni˝ 200 ton
na dob´;

6) w geologii i górnictwie:
a) wydobywanie kopalin ze z∏o˝a metodà odkryw-

kowà na powierzchni obszaru górniczego nie
mniejszej ni˝ 25 ha,

b) wydobywanie kopalin ze z∏o˝a metodà podziem-
nà lub zwiàzane z nim instalacje do przerobu ko-
palin, o wydobyciu lub przerobie nie mniejszym
ni˝ 100 000 m3 iloÊci kopaliny rocznie,

c) wydobywanie ropy naftowej lub gazu ziemnego
ze z∏o˝a, je˝eli wydobyta iloÊç kopaliny wynosi
nie mniej ni˝ 18 000 ton rocznie w przypadku ro-
py lub nie mniej ni˝ 70 000 000 m3 rocznie
w przypadku gazu ziemnego, oraz wydobywanie
ropy naftowej lub gazu z obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej;

7) w rolnictwie i leÊnictwie — chów lub hodowla
zwierzàt w liczbie nie ni˝szej ni˝ 240 du˝ych jedno-
stek przeliczeniowych inwentarza (DJP); wspó∏-
czynniki przeliczeniowe sztuk zwierzàt na DJP sà
okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia;

8) infrastrukturalne:
a) linie kolejowe o znaczeniu paƒstwowym, w rozu-

mieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 96,
poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 84, poz. 934, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800),

b) lotniska o podstawowej d∏ugoÊci pasa startowe-
go nie ni˝szej ni˝ 2 000 m,

c) autostrady lub drogi ekspresowe,
d) drogi krajowe, niewymienione w lit. c, o d∏ugo-

Êci nie ni˝szej ni˝ 10 km, oraz inne drogi publicz-
ne o nie mniej ni˝ czterech pasach ruchu, o d∏u-
goÊci nie ni˝szej ni˝ 10 km,

e) Êródlàdowe porty lub drogi wodne — pozwala-
jàce na ˝eglug´ statków o noÊnoÊci nie ni˝szej
ni˝ 1 350 ton, w rozumieniu ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085),

f)  porty lub przystanie morskie, w rozumieniu
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przy-
staniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 967 i Nr 166, poz. 1361), w tym infrastruktu-
ra portowa s∏u˝àca do za∏adunku i roz∏adunku,
po∏àczona z làdem lub po∏o˝ona poza linià brze-
gowà, do obs∏ugi statków o noÊnoÊci nie mniej-
szej ni˝ 1 350 ton, w rozumieniu ustawy z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U.
z 2001 r. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o ˝egludze Êródlàdowej, z wy∏àczeniem przysta-
ni dla promów,

g) sztuczne zbiorniki wodne o pojemnoÊci nie
mniejszej ni˝ 10 mln m3, zapory wodne lub inne
urzàdzenia do spi´trzania, retencjonowania lub
utrzymania sta∏ego zapasu wody, o wysokoÊci
pi´trzenia nie ni˝szej ni˝ 5 m,

h) do poboru wód podziemnych, systemy odwad-
niajàce lub sztuczne systemy zasilania wód pod-
ziemnych, o zdolnoÊci poboru wody nie ni˝szej
ni˝ 500 m3/h,

i)  urzàdzenia wodne do przerzutu wody w celu
zwi´kszenia zasobów wodnych innych cieków
naturalnych, kana∏ów, jezior oraz innych zbiorni-
ków wodnych:
— w iloÊciach nie mniej ni˝ 100 mln m3 rocznie,
— kiedy Êredni przep∏yw z wielolecia w zlewni,

z której woda jest pobierana, wynosi nie
mniej ni˝ 2 mld m3 rocznie oraz iloÊç przesy-
∏anej wody przekracza 5% tego przep∏ywu;

9) inne przedsi´wzi´cia:
a) instalacje do przesy∏u ropy naftowej, produktów

rafinacji ropy naftowej, substancji chemicznych
lub gazu, o przekrojach nie mniejszych ni˝
800 mm i d∏ugoÊci nie mniej ni˝ 40 km wraz z to-
warzyszàcymi t∏oczniami lub stacjami redukcyj-
nymi, w tym instalacje lokalizowane na obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

b) instalacje do magazynowania ropy naftowej,
produktów rafinacji ropy naftowej lub produk-
tów chemicznych, o ∏àcznej pojemnoÊci nie ni˝-
szej ni˝ 10 000 m3, wraz z urzàdzeniami do prze-
∏adunku,

c) instalacje do oczyszczania Êcieków przewidziane
do obs∏ugi nie mniej ni˝ 100 000 równowa˝nych
mieszkaƒców, w rozumieniu art. 43 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112),

d) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania od-
padów niebezpiecznych, w tym sk∏adowiska od-
padów niebezpiecznych,

e) instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych
ni˝ niebezpieczne przy zastosowaniu procesów
termicznych lub chemicznych, z wy∏àczeniem in-
stalacji spalajàcych gaz wysypiskowy, s∏om´ lub
odpady z mechanicznej obróbki drewna, instala-
cji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa,
sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybo-
∏ówstwa, leÊnictwa, ∏owiectwa oraz przetwór-
stwa ˝ywnoÊci lub odpadów z autoklawowania,
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f)  sk∏adowiska odpadów oboj´tnych lub sk∏adowi-
ska odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´t-
ne przyjmujàce nie mniej ni˝ 20 ton odpadów na
dob´,

g) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyj-
ne i radiolokacyjne, emitujàce pola elektroma-
gnetyczne, których równowa˝na moc promie-
niowana izotropowo wynosi nie mniej ni˝
100 W, emitujàce pola elektromagnetyczne
o cz´stotliwoÊciach od 30 kHz do 300 GHz,

h) chów lub hodowla innych zwierzàt w liczbie nie
ni˝szej ni˝ 240 du˝ych jednostek przeliczenio-
wych inwentarza (DJP), niewymienionych
w pkt 7; wspó∏czynniki przeliczeniowe sztuk
zwierzàt na DJP sà okreÊlone w za∏àczniku do
rozporzàdzenia.

2. Sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko wymagajà  przedsi´wzi´cia:

1) realizowane na terenie zak∏adu lub obiektu zaliczo-
nego do przedsi´wzi´ç wymienionych w ust. 1, b´-
dàce przedsi´wzi´ciami:
a) wymienionymi w § 3 ust. 1,
b) niewymienionymi w ust. 1 lub w § 3 ust. 1, je˝e-

li ich realizacja spowoduje:
— zaliczenie zak∏adu lub obiektu do przedsi´-

wzi´cia wymienionego w ust. 1 lub
— wzrost emisji o nie mniej ni˝ 20%, lub
— wzrost zu˝ycia surowców (w tym wody), ma-

teria∏ów, paliw, energii, o nie mniej ni˝ 20%;

2) realizowane na terenie zak∏adu lub obiektu zaliczo-
nego do przedsi´wzi´cia wymienionego w § 3
ust. 1, b´dàce przedsi´wzi´ciami, których realiza-
cja spowoduje zaliczenie zak∏adu lub obiektu do
przedsi´wzi´ç wymienionych w ust. 1;

3) rozbiórka przedsi´wzi´ç wymienionych w ust. 1
pkt 2 lit. b.

3. Przedsi´wzi´cia, o których mowa w ust. 1, je˝eli
sà powiàzane technologicznie, kwalifikuje si´ jako jed-
no przedsi´wzi´cie, tak˝e gdy jest realizowane przez
ró˝ne podmioty.

§ 3. 1. Sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko mogà wymagaç nast´-
pujàce rodzaje przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco od-
dzia∏ywaç na Êrodowisko:

1) w przemyÊle chemicznym:
a) instalacje do wytwarzania koƒcowych produk-

tów u˝ytkowych przez mieszanie, emulgowanie
lub konfekcjonowanie chemicznych pó∏produk-
tów lub produktów podstawowych,

b) instalacje do zgazowania lub up∏ynniania w´gla
lub ∏upka bitumicznego, niewymienione w § 2
ust. 1 pkt 1 lit. b, lub instalacje do wytwarzania
smarów z ropy naftowej;

2) w przemyÊle energetycznym:
a) elektrownie konwencjonalne, elektrociep∏ownie

lub inne instalacje do spalania paliw w celu wy-
twarzania energii elektrycznej lub cieplnej, nie-
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, o ∏àcznej mo-

cy nominalnej, rozumianej jako iloÊç energii
wprowadzonej w paliwie do instalacji w jedno-
stce czasu przy ich nominalnym obcià˝eniu, nie
ni˝szej ni˝ 25 MWt, a przy stosowaniu paliwa
sta∏ego — nie ni˝szej ni˝ 10 MWt,

b) stacje elektroenergetyczne lub linie elektroener-
getyczne, o napi´ciu znamionowym nie ni˝szym
ni˝ 110 kV, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 2
lit. c,

c) przemys∏owe instalacje do brykietowania w´gla
kamiennego lub brunatnego,

d) instalacje do przetwarzania lub przechowywa-
nia odpadów promieniotwórczych, niewymie-
nione w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d,

e) elektrownie wodne o mocy nominalnej nie ni˝-
szej ni˝ 2,5 MWe,

f)  instalacje o ca∏kowitej wysokoÊci nie ni˝szej ni˝
30 m wykorzystujàce si∏´ wiatru do produkcji
energii;

3) w hutnictwie, przemyÊle metalurgicznym i maszy-
nowym:
a) instalacje do pra˝enia i spiekania rud ̋ elaza, nie-

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. d,
b) instalacje do wtórnego wytopu metali nie˝ela-

znych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub
przetwarzania metali z odzysku, niewymienione
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e,

c) instalacje do powierzchniowej obróbki metali
lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem pro-
cesów chemicznych lub elektrolitycznych, nie-
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. f,

d) instalacje do powierzchniowej obróbki substan-
cji, przedmiotów lub produktów z wykorzysta-
niem rozpuszczalników organicznych, niewy-
mienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. g,

e) instalacje do obróbki metali ˝elaznych:
— kuênie, odlewnie, walcownie i instalacje do

nak∏adania pow∏ok metalicznych, niewymie-
nione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. h,

— ciàgarnie,
f)  instalacje do produkcji kot∏ów, zbiorników, kadzi

lub innych pojemników z blach,
g) instalacje do produkcji lub montowania pojaz-

dów, sprz´tu mechanicznego lub produkcji silni-
ków,

h) stocznie produkcyjne lub remontowe,
i)  instalacje do budowy lub naprawy statków po-

wietrznych,
j)  instalacje do produkcji lub naprawy sprz´tu ko-

lejowego,
k) instalacje do wyt∏aczania eksplozyjnego;

4) w przemyÊle mineralnym:
a) instalacje do produkcji klinkieru cementowego,

cementu lub wapna, niewymienione w § 2
ust. 1 pkt 4 lit. b,

b) instalacje do produkcji betonu lub mas bitumicz-
nych,

c) instalacje do unieszkodliwiania azbestu lub pro-
duktów zawierajàcych azbest, niewymienione
w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. d, instalacje do wytwarza-
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nia lub przetwarzania produktów zawierajàcych
azbest,

d) instalacje do produkcji szk∏a, w tym w∏ókna
szklanego,

e) instalacje do wytapiania substancji mineral-
nych, w tym produkcji w∏ókien mineralnych,

f)  instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych,
za pomocà wypalania, o zdolnoÊci produkcyjnej
nie ni˝szej ni˝ 50 ton na rok;

5) w przemyÊle tekstylnym, skórzanym, drzewnym,
papierniczym i poligraficznym:
a) instalacje do czyszczenia, odt∏uszczania lub far-

bowania w∏ókien lub materia∏ów w∏ókienni-
czych,

b) tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu p∏yt pil-
Êniowych, wiórowych, sklejek lub mebli,

c) instalacje do garbowania lub uszlachetniania
skór,

d) instalacje do wytwarzania papieru lub tektury,
niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b, instalacje
do przetwarzania celulozy,

e) drukarnie;
6) w przemyÊle gumowym — instalacje do wytwarza-

nia lub przetwarzania produktów na bazie elasto-
merów;

7) w geologii i górnictwie:
a) wydobywanie kopalin ze z∏o˝a metodà odkryw-

kowà, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1
pkt 6 lit. a, z wy∏àczeniem, na etapie decyzji wy-
mienionej w art. 46 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowi-
ska, wydobywania z∏ó˝ kopalin pospolitych
o powierzchni nieprzekraczajàcej 2 ha lub wydo-
byciu nieprzekraczajàcym 20 000 m3 rocznie,
gdy dzia∏alnoÊç jest prowadzona bez u˝ycia ma-
teria∏ów wybuchowych,

b) wydobywanie kopalin ze z∏o˝a metodà podziem-
nà, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1
pkt 6 lit. b i lit. c, lub metodà otworów wiertni-
czych,

c) wydobywanie kopalin z obszarów morskich Rze-
czypospolitej Polskiej, w zakresie niewymienio-
nym w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c, lub ze z∏o˝a ze Êród-
làdowych wód powierzchniowych,

d) wiercenia:
— wykonywane w celu ujmowania solanek,

wód leczniczych lub termalnych,
— wykonywane w celu sk∏adowania odpadów

promieniotwórczych,
— wykonywane w celu zaopatrzenia ludnoÊci

w wod´ do spo˝ycia, o g∏´bokoÊci przekra-
czajàcej 100 m,

e) poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin
po∏àczone z robotami geologicznymi wykony-
wanymi przy u˝yciu materia∏ów wybuchowych,
w tym na obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej,

f)  bezzbiornikowe magazynowanie substancji
w górotworze lub sk∏adowanie odpadów w gó-
rotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych,

g) powierzchniowe instalacje przemys∏owe zwià-
zane z wydobywaniem kopalin, w zakresie nie-
wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b;

8) w rolnictwie i leÊnictwie:
a) scalanie, wymiana lub podzia∏ gruntów rolnych

lub leÊnych, o powierzchni nie mniejszej ni˝
50 ha,

b) zmiana lasu lub nieu˝ytku na u˝ytek rolny, o po-
wierzchni nie mniejszej ni˝ 1 ha,

c) gospodarowanie wodà w rolnictwie, w tym me-
lioracje, na obszarze nie mniejszym ni˝ 20 ha,
z wy∏àczeniem urzàdzeƒ wymienionych w pkt 11
lit. m, oraz stawów rybnych,

d) zalesienia o powierzchni powy˝ej 20 ha lub wy-
lesienia terenów o powierzchni nie mniejszej 
ni˝ 1 ha, majàce na celu zmian´ sposobu u˝ytko-
wania terenu,

e) chów lub hodowla zwierzàt, w liczbie nie ni˝szej
ni˝ 50 du˝ych jednostek przeliczeniowych in-
wentarza (DJP), niewymienione w § 2 ust. 1
pkt 7,

f)  chów lub hodowla zwierzàt obcych rodzimej
faunie, w liczbie 4 matek lub nie mniej ni˝
20 sztuk, z wyjàtkiem ryb lub skorupiaków,

g) chów lub hodowla ryb w stawach typu karpio-
wego, je˝eli produkcja przekracza 4 t ryb z 1 ha
powierzchni u˝ytkowej stawu, oraz chów lub ho-
dowla ryb w stawach typu pstràgowego, je˝eli
produkcja przekroczy 1 t ryb przy poborze 1 l wo-
dy na sekund´ w miejscu uj´cia wody,

h) pozyskiwanie gruntu z morza lub ze Êródlàdo-
wych wód powierzchniowych;

9) w przemyÊle spo˝ywczym:
a) instalacje do produkcji i przetwórstwa t∏uszczów

roÊlinnych lub zwierz´cych,
b) instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw,

surowych ryb lub produktów pochodzenia zwie-
rz´cego z wy∏àczeniem t∏uszczów zwierz´cych,

c) instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mle-
czarskich, o zdolnoÊci produkcyjnej nie ni˝szej
ni˝ 50 ton rocznie,

d) browary lub s∏odownie,
e) instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych

lub syropów, o zdolnoÊci produkcyjnej nie ni˝-
szej ni˝ 50 ton rocznie,

f)  instalacje do uboju zwierzàt,
g) krochmalnie przemys∏owe,
h) instalacje do produkcji tranu lub màczki rybnej,
i)  cukrownie,
j)  gorzelnie, wytwórnie wódek lub innych wyro-

bów alkoholowych,
k) instalacje do pakowania i puszkowania produk-

tów roÊlinnych lub zwierz´cych;

10) w turystyce i wypoczynku:
a) trasy narciarskie, bobslejowe, wyciàgi narciar-

skie oraz urzàdzenia towarzyszàce,
b) stadiony dla nie mniej ni˝ 5 000 osób,
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c) oÊrodki wypoczynkowe lub hotele, umo˝liwiajà-
ce pobyt nie mniej ni˝ 100 osób, wraz z infra-
strukturà towarzyszàcà, usytuowane na terenie
znajdujàcym si´ w odleg∏oÊci 500 m od otuliny
parku narodowego lub rezerwatu przyrody,
a w przypadku braku otuliny w odleg∏oÊci 1 km
od granicy rezerwatu przyrody, lub na gruntach
graniczàcych z obszarem terenów rolnych lub le-
Ênych,

d) sta∏e pola kempingowe lub karawaningowe,
umo˝liwiajàce pobyt nie mniej ni˝ 100 osób,

e) przystanie jachtowe zapewniajàce miejsca do
cumowania nie mniej ni˝ 50 statków, w rozumie-
niu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze
Êródlàdowej,

f)  parki rozrywki o powierzchni nie mniejszej ni˝
5 ha;

11) infrastrukturalne:
a) zespo∏y zabudowy przemys∏owej na terenie

o powierzchni nie mniejszej ni˝ 1 ha,
b) zespo∏y zabudowy mieszkaniowej lub us∏ugo-

wej, na terenie o powierzchni nie mniej ni˝ 2 ha,
lub centra handlowe i us∏ugowe, o powierzchni
u˝ytkowej nie mniej ni˝ 1 ha, wraz z towarzyszà-
cà infrastrukturà,

c) przedsi´wzi´cia na terenach zamkni´tych, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676),
na terenie o powierzchni nie mniejszej ni˝ 10 ha,

d) gara˝e lub parkingi samochodowe, lub zespo∏y
parkingów, dla nie mniej ni˝ 100 samochodów
ci´˝arowych lub 300 samochodów osobowych,

e) linie kolejowe, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8
lit. a, albo terminale prze∏adunkowe,

f)  lotniska, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. b,
albo làdowiska helikopterów,

g) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, nie-
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. c i lit. d, o d∏u-
goÊci nie mniejszej ni˝ 1 km,

h) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub pod-
ziemne — metro, kolejki linowe lub linie szcze-
gólnego charakteru, wraz z towarzyszàcà infra-
strukturà, u˝ywane g∏ównie do przewozu pasa-
˝erów,

i)  porty ∏àcznie z portami rybackimi, niewymienio-
ne w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. e i lit. f, lub przystanie,
z wyjàtkiem przystani o d∏ugoÊci nabrze˝a nie-
przekraczajàcej 80 m, niewymienione w pkt 10
lit. e,

j)  Êródlàdowe drogi wodne, niewymienione w § 2
ust. 1 pkt 8 lit. e,

k) regulacje rzek i urzàdzenia przeciwpowodziowe,
z wy∏àczeniem ich konserwacji i rekonstrukcji,

l)  sztuczne zbiorniki wodne, zapory wodne, niewy-
mienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. g, lub inne urzàdze-
nia majàce na celu pi´trzenie wody na wysokoÊç
nie mniejszà ni˝ 1 m, lub jej magazynowanie,

m) kana∏y odkryte lub rurociàgi o Êrednicy nie
mniejszej ni˝ 400 mm, s∏u˝àce do przesy∏ania
wody,

n) wa∏y ochronne, nabrze˝a, pirsy lub inne kon-
strukcje ochronne lub zmieniajàce lini´ wybrze-
˝a morskiego, z wy∏àczeniem ich konserwacji
i rekonstrukcji,

o) do poboru wód podziemnych lub sztuczne sys-
temy zasilania wód podziemnych, niewymienio-
ne w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. h, o zdolnoÊci poboru wo-
dy nie ni˝szej ni˝ 10 m3/h,

p) do poboru wód powierzchniowych, o zdolnoÊci
poboru wody nie ni˝szej ni˝ 50 m3/h,

q) urzàdzenia do przerzutu wody w celu zwi´ksza-
nia zasobów wodnych innych cieków natural-
nych, kana∏ów, jezior oraz innych zbiorników,
niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. i,

r) drogowe przejÊcia graniczne oraz terminale od-
praw celnych;

12) pozosta∏e przedsi´wzi´cia:
a) instalacje do przesy∏u ropy naftowej, produktów

rafinacji ropy naftowej, substancji chemicznych,
niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. a, w tym in-
stalacje lokalizowane na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) instalacje do przesy∏u gazu, niewymienione
w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. a, pary wodnej lub ciep∏ej
wody oraz towarzyszàce t∏ocznie lub stacje re-
dukcyjne, z wy∏àczeniem gazociàgów o ciÊnie-
niu 0,5 MPa w∏àcznie oraz osiedlowych sieci cie-
p∏owniczych i przy∏àczy do budynków,

c) instalacje do magazynowania lub dystrybucji ro-
py naftowej, produktów rafinacji ropy naftowej
lub substancji chemicznych, w tym stacje paliw,
niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. b,

d) do podziemnego magazynowania gazów ∏atwo
palnych,

e) do naziemnego magazynowania kopalnych su-
rowców energetycznych, niewymienionych
w lit. c, lub do naziemnego magazynowania ga-
zu ziemnego, z wy∏àczeniem przydomowych
zbiorników na gaz p∏ynny o pojemnoÊci nieprze-
kraczajàcej 10 m3 oraz zbiorników na olej o po-
jemnoÊci nieprzekraczajàcej 3 m3,

f)  instalacje do oczyszczania Êcieków, niewymie-
nione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. c, przewidziane do ob-
s∏ugi nie mniej ni˝ 400 równowa˝nych miesz-
kaƒców oraz sieci kanalizacyjne,

g) instalacje zwiàzane z odzyskiem lub unieszkodli-
wianiem odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1
pkt 9 lit. d—f, w szczególnoÊci:
— poletka osadowe, o powierzchni nie mniejszej

ni˝ 0,5 ha,
— instalacje do magazynowania z∏omu ˝elazne-

go, w tym z∏omowania wraz z sortowaniem
i wst´pnym przerobem z∏omu, na powierzch-
ni nie ni˝szej ni˝ 0,5 ha,

— instalacje do unieszkodliwiania odpadów
z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydropo-
nicznych, rybo∏ówstwa, leÊnictwa, ∏owiectwa
oraz przetwórstwa ˝ywnoÊci lub odpadów
z autoklawowania,
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h) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
i)  instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania ma-

teria∏ów wybuchowych,
j)  cmentarze, instalacje do spopielania zw∏ok —

krematoria,
k) tory wyÊcigowe lub próbne dla pojazdów me-

chanicznych,
l)  stanowiska testowania silników, turbin lub reak-

torów,
m) stacje obs∏ugi lub remontowe Êrodków transpor-

tu, niewymienione w pkt 3 lit. g—j, stacje obs∏u-
gi lub remontowe sprz´tu budowlanego lub rol-
niczego, sk∏adajàce si´ z nie mniej ni˝ 3 stano-
wisk warsztatowych,

n) strzelnice,
o) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyj-

ne i radiolokacyjne, emitujàce pola elektroma-
gnetyczne, których równowa˝na moc promie-
niowana izotropowo wynosi nie mniej ni˝ 15 W,
emitujàce pola elektromagnetyczne o cz´stotli-
woÊciach od 30 kHz do 300 GHz, niewymienione
w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. g,

p) instalacje zwiàzane z unieszkodliwianiem zaso-
lonych wód kopalnianych i solanek pozabiego-
wych,

q) instalacje do produkcji paliw z produktów roÊlin-
nych,

r) chów lub hodowla zwierzàt, w liczbie nie ni˝szej
ni˝ 50 du˝ych jednostek przeliczeniowych in-
wentarza, niewymienione w pkt 8 lit. e oraz w § 2
ust. 1 pkt 7 i pkt 9 lit. h;

13) przedsi´wzi´cia wymienione w § 2 ust. 1, realizo-
wane wy∏àcznie lub g∏ównie w celu opracowania
lub wypróbowania nowych metod lub nowych
produktów, w okresie nie d∏u˝szym ni˝ dwa lata.

2. Sporzàdzenia raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´-
wzi´cia na Êrodowisko mogà wymagaç przedsi´wzi´-
cia realizowane na terenie zak∏adu lub obiektu zaliczo-
nego do przedsi´wzi´ç wymienionych w ust. 1, b´dà-
ce przedsi´wzi´ciami niewymienionymi w ust. 1 lub
w § 2 ust. 1, je˝eli ich realizacja spowoduje:

1) wzrost emisji o nie mniej ni˝ 20% lub

2) wzrost zu˝ycia surowców (w tym wody), materia-
∏ów, paliw, energii, o nie mniej ni˝ 20%.

3. Przedsi´wzi´cia, o których mowa w ust. 1, je˝eli
sà powiàzane technologicznie, kwalifikuje si´ jako jed-
no przedsi´wzi´cie, tak˝e gdy jest realizowane przez
ró˝ne podmioty.

§ 4. Szczegó∏owymi kryteriami (uwarunkowaniami)
zwiàzanymi z kwalifikowaniem przedsi´wzi´cia mogà-
cego znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, wymienio-
nego w § 3 ust. 1, sà:

1) rodzaj i charakterystyka przedsi´wzi´cia, z uwzgl´d-
nieniem:
a) skali przedsi´wzi´cia i wielkoÊci zajmowanego

terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
b) powiàzaƒ z innymi przedsi´wzi´ciami, w szcze-

gólnoÊci nak∏adania si´ oddzia∏ywaƒ,
c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i wyst´powania innych ucià˝liwoÊci,
e) ryzyka wystàpienia powa˝nej awarii, przy

uwzgl´dnieniu u˝ywanych substancji i stosowa-
nych technologii;

2) usytuowanie przedsi´wzi´cia — ze zwróceniem
uwagi na mo˝liwe zagro˝enie Êrodowiska —
zw∏aszcza przy istniejàcym u˝ytkowaniu terenu,
zdolnoÊç samooczyszczania si´ Êrodowiska i odna-
wianie si´ zasobów naturalnych, walory przyrodni-
cze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego
— uwzgl´dniajàce:
a) obszary wodno-b∏otne oraz inne obszary o p∏yt-

kim zaleganiu wód podziemnych,
b) obszary wybrze˝y,
c) obszary górskie lub leÊne,
d) obszary obj´te ochronà, w tym strefy ochronne

uj´ç wód i obszary ochronne zbiorników wód
Êródlàdowych,

e) obszary wymagajàce specjalnej ochrony ze
wzgl´du na wyst´powanie gatunków roÊlin
i zwierzàt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodni-
czych obj´tych ochronà,

f)  obszary, na których standardy jakoÊci Êrodowi-
ska zosta∏y przekroczone,

g) obszary zamieszka∏e przez ludnoÊç,
h) obszary o krajobrazie majàcym znaczenie histo-

ryczne, kulturowe lub archeologiczne;

3) rodzaj i skala mo˝liwego oddzia∏ywania rozwa˝ane-
go w odniesieniu do uwarunkowaƒ wymienionych
w pkt 1 i 2, wynikajàce z:
a) zasi´gu oddzia∏ywania — obszaru geograficzne-

go i liczby ludnoÊci, na którà przedsi´wzi´cie
mo˝e oddzia∏ywaç,

b) transgranicznego charakteru oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na poszczególne elementy przy-
rodnicze,

c) wielkoÊci i z∏o˝onoÊci oddzia∏ywania, z uwzgl´d-
nieniem obcià˝enia istniejàcej infrastruktury
technicznej,

d) prawdopodobieƒstwa oddzia∏ywania,
e) czasu trwania, cz´stotliwoÊci i odwracalnoÊci

oddzia∏ywania.

§ 5. Do spraw wszcz´tych, a niezakoƒczonych osta-
tecznie przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia, stosuje si´, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 30 czerw-
ca 2003 r., przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 6.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
14 lipca 1998 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów inwesty-
cji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska i zdrowia
ludzi albo mogàcych pogorszyç stan Êrodowiska oraz
wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko tych inwestycji (Dz. U. z 1998 r.
Nr 93, poz. 589).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 1490)

WSPÓ¸CZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK ZWIERZÑT NA DU˚E JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE
INWENTARZA (DJP)

Rodzaj zwierzàt

Wspó∏czynnik
przeliczania

sztuk rzeczywi-
stych na DJP

1 2

Ogiery 1,2

Klacze, wa∏achy 1,2

èrebaki powy˝ej 2 lat 1

èrebaki powy˝ej 1 roku 0,8

èrebaki od 1/2 do 1 roku 0,5

èrebi´ta do 1/2 roku 0,3

Buhaje 1,4

Krowy 1

Ja∏ówki cielne 1

Ja∏ówki powy˝ej 1 roku 0,8

Ja∏ówki od 1/2 do 1 roku 0,3

Ciel´ta do 1/2 roku 0,15

Knury 0,3

Maciory 0,3

Warchlaki 2—4-miesi´czne 0,1

Prosi´ta do 2 miesi´cy 0,02

Tuczniki 0,25

Bekony 0,2

Tryki powy˝ej 1 i 1/2 roku 0,12

Matki powy˝ej 1 i 1/2 roku 0,1

Jagni´ta do 3 i 1/2 miesiàca 0,05

Jarlaki tryczki 0,08

Jarlaki maciory 0,1

Lisy, jenoty 0,04

Norki, tchórze 0,025

Kury, kaczki 0,004

G´si 0,008

Indyki 0,024

Go∏´bie 0,002

Psy 0,05

Króliki 0,007

Inne zwierz´ta o ∏àcznej masie 
500 kg, z wy∏àczeniem ryb 1


