
m) Prokuratura Rejonowa Warszawa-˚oli-
borz w Warszawie dla cz´Êci miasta sto-
∏ecznego Warszawy w granicach ustalo-
nych dla dzielnic Bielany i ˚oliborz,

n) Prokuratura Rejonowa w Wo∏ominie dla
miast: Koby∏ka, Marki, Zàbki i Zielonka
oraz gmin: Dàbrówka, Jadów, Klembów,
PoÊwi´tne, Radzymin, Strachówka,
T∏uszcz i Wo∏omin;”,

z) w pkt 36a:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie
Kujawskim dla miast: Aleksandrów Ku-
jawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz
gmin: Aleksandrów Kujawski, Bàdkowo,
Koneck, Racià˝ek, Waganiec i Zakrze-
wo,”,

— lit. c i d otrzymujà brzmienie:

„c) Prokuratura Rejonowa w Radziejowie dla
miasta Radziejów oraz gmin: Bytoƒ, Do-
bre, Izbica Kujawska, Osi´ciny, Piotrków
Kujawski, Radziejów i Topólka,

d) Prokuratura Rejonowa w Rypinie dla mia-
sta Rypin oraz gmin: Brzuze, Rogowo, Ry-
pin, Skrwilno i Wàpielsk,”,

za) w pkt 37 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Prokuratura Rejonowa w Strzelinie dla gmin:
Borów, Jordanów Âlàski, Kondratowice,
Przeworno, Strzelin i Wiàzów,”,

zb) w pkt 38 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim
dla gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godzi-

szów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok
Wielki,”,

zc) w pkt 39 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Prokuratura Rejonowa w Âwiebodzinie dla
gmin: Babimost, Bojad∏a, Kargowa, Lubrza,
¸agów, Skàpe, Sulechów, Szczaniec, Âwie-
bodzin, Trzebiechów i Zbàszynek,”;

4) w § 6:

a) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) OÊrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejono-
wej w Tychach z siedzibà w Miko∏owie, któ-
remu powierza si´ za∏atwianie spraw z tere-
nu miast: ¸aziska Górne, Miko∏ów i Orzesze
oraz gmin Ornontowice i Wyry;”,

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w obszarze w∏aÊciwoÊci Prokuratury Okr´-
gowej w Krakowie:

— OÊrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejo-
nowej Kraków-Podgórze w Krakowie
z siedzibà w Wieliczce, któremu powie-
rza si´ za∏atwianie spraw z terenu gmin:
Biskupice, K∏aj, Mogilany, Niepo∏omice,
Skawina, Âwiàtniki Górne i Wieliczka;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 paêdziernika 2002 r.

w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985,
Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 3 lutego do dnia 25 kwiet-
nia 2003 r. przeprowadzony zostanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pobór m´˝czyzn urodzonych
w 1984 r.

2. Obowiàzkowi stawienia si´ do poboru w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1, podlegajà tak˝e m´˝czyê-
ni urodzeni w latach 1979—1983, którzy dotàd nie sta-
wili si´ do poboru.

3. Do poboru wzywa si´ tak˝e m´˝czyzn, którzy
ukoƒczyli 17 lat ˝ycia i zg∏osili si´ ochotniczo do odby-
cia zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

§ 2. Do stawienia si´ przed powiatowymi komisja-
mi lekarskimi wzywa si´ poborowych urodzonych w la-
tach 1975—1983, którzy:
1) zostali uznani ze wzgl´du na stan zdrowia za czaso-

wo niezdolnych do odbycia zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej, je˝eli okres tej niezdolnoÊci up∏ywa przed
zakoƒczeniem poboru,

2) z∏o˝yli wnioski o ponowne ustalenie zdolnoÊci do
czynnej s∏u˝by wojskowej.

§ 3. Do stawienia si´ przed powiatowymi komisja-
mi poborowymi wzywa si´ poborowych urodzonych
w latach 1975—1983, którzy z∏o˝yli wnioski:



1) o odroczenie s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na ko-
niecznoÊç sprawowania bezpoÊredniej opieki nad
cz∏onkiem rodziny,

2) o skierowanie ich do s∏u˝by zast´pczej.

§ 4. Do poboru wzywa si´ tak˝e kobiety urodzone
w latach 1979—1985, które w roku szkolnym 2002/2003
koƒczà nauk´ w Êrednich i pomaturalnych lub policeal-
nych szko∏ach medycznych.

§ 5. Termin og∏oszenia poboru wyznacza si´ na
dzieƒ 20 stycznia 2003 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 21 paêdziernika 2002 r.

w sprawie odpadów pochodzàcych z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania 
tych odpadów, które nie mogà byç unieszkodliwiane przez ich sk∏adowanie.

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) odpady pochodzàce z procesów wytwarzania dwu-
tlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów,
które nie mogà byç unieszkodliwiane poprzez ich
sk∏adowanie;

2) dopuszczalne iloÊci odpadów wytwarzanych
w przeliczeniu na ton´ wyprodukowanego dwu-
tlenku tytanu.

§ 2. Unieszkodliwiane poprzez sk∏adowanie nie mo-
gà byç nast´pujàce odpady powstajàce w procesie
siarczanowym wytwarzania dwutlenku tytanu oraz
z przetwarzania tych odpadów:

1) odpady sta∏e w postaci nieroz∏o˝onej rudy z wy∏à-
czeniem przetworzonego odpadu;

2) odpady mocnych kwasów w postaci macierzystych
cieczy powstajàcych w fazie filtracji po hydrolizie
roztworu siarczanu tytanylu lub po∏àczonych ma-
cierzystych cieczy i odpadów, je˝eli cieczom tym
towarzyszà odpady s∏abych kwasów zawierajàce
wi´cej ni˝ 0,5% wolnego kwasu siarkowego i ró˝ne
metale ci´˝kie;

3) odpady z przetwarzania odpadów poprodukcyj-
nych zawierajàce ró˝ne metale ci´˝kie i powstajàce

podczas przetwarzania odpadów mocnych kwa-
sów metodà zat´˝ania, w postaci odfiltrowanych
soli, szlamów i odpadów ciek∏ych, z wy∏àczeniem
zneutralizowanych i odfiltrowanych lub zdekanto-
wanych (oddzielonych) odpadów zawierajàcych
Êladowe iloÊci metali ci´˝kich;

4) odpady s∏abych kwasów w postaci wód pop∏ucz-
nych, wód ch∏odzàcych, kondensatów i innych
szlamów i odpadów ciek∏ych, innych ni˝ wymienio-
ne w pkt 1—3, zawierajàce 0,5% lub mniej kwasu
siarkowego;

5) odpady zneutralizowane w postaci cieczy o warto-
Êci pH powy˝ej 5,5, zawierajàce Êladowe iloÊci me-
tali ci´˝kich, powstajàce bezpoÊrednio przy filtracji
lub dekantacji z odpadów mocnych lub s∏abych
kwasów po ich przetworzeniu w celu zredukowania
ich kwasowoÊci i zawartoÊci metali ci´˝kich;

6) odpady pyliste w postaci ka˝dego rodzaju py∏u po-
wstajàcego w procesie produkcji, w szczególnoÊci
rudy i pigmentu.

§ 3. IloÊci wytwarzanych w procesie siarczanowym
odpadów w przeliczeniu na ton´ wyprodukowanego
dwutlenku tytanu nie mogà przekraczaç  5,0 Mg siar-
czanów.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

———————————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U.
z 2002 r. Nr 85, poz. 766).

Minister Obrony Narodowej:
J. Szmajdziƒski

—————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — administracjia publiczna, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


