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10) opis zasad i procedury kontroli nara˝enia pracow-
ników na promieniowanie jonizujàce oraz kontroli
Êrodowiska pracy i otoczenia sk∏adowiska;

11) wyniki pomiarów radiologicznych w Êrodowisku;

12) program zapewnienia jakoÊci eksploatacji sk∏ado-
wiska.

5. W zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na zamkni´-
ciu sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych lub wy-
palonego paliwa jàdrowego do wniosku do∏àcza si´
nast´pujàce dokumenty:

1) uzasadnienie zamkni´cia;

2) wykaz odpadów promieniotwórczych w sk∏adowi-
sku (rodzaj, obj´toÊç, aktywnoÊç); 

3) plan zamkni´cia zawierajàcy:
a) rozwiàzania techniczne wype∏nienia pustek po-

mi´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 prze-
mieszczanie si´ radionuklidów b´dzie wskazy-
waç, ˝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 za-
bezpieczeƒ,

d) program monitoringu Êrodowiska na terenie
sk∏adowiska i w jego okolicy,

e) opis oznakowania lokalizacji sk∏adowiska i gra-
nic 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 za-
mkni´cia;

5) plany post´powania na wypadek zdarzeƒ radiacyj-
nych podczas prowadzenia dzia∏aƒ w celu za-
mkni´cia sk∏adowiska;

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

7) program zapewnienia jakoÊci  zamkni´cia sk∏ado-
wiska.

6. W zakresie dzia∏alnoÊci polegajàcej na likwidacji
obiektu jàdrowego, sk∏adowiska odpadów promienio-
twórczych lub sk∏adowiska wypalonego paliwa jàdro-
wego do wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce dokumenty:

1) uzasadnienie likwidacji;

2) zakres likwidacji;

3) program inwentaryzacji aktywnoÊci izotopów pro-
mieniotwórczych w obiekcie jàdrowym lub sk∏ado-
wisku;

4) program likwidacji, w tym harmonogram prac,
techniki, narz´dzia i procedury likwidacji oraz po-
st´powanie z usuwanymi z obiektu odpadami pro-
mieniotwórczymi;

5) analiz´ nara˝enia pracowników na promieniowa-
nie jonizujàce;

6) ocen´ oddzia∏ywania obiektu lub sk∏adowiska na
Êrodowisko podczas procesu likwidacji oraz po je-
go zakoƒczeniu;

7) program pomiarów promieniowania jonizujàcego
i ska˝eƒ promieniotwórczych w obiekcie lub sk∏a-
dowisku i w jego otoczeniu po zakoƒczeniu proce-
su likwidacji;

8) plany post´powania na wypadek awarii podczas li-
kwidacji obiektu jàdrowego i sk∏adowiska odpa-
dów promieniotwórczych;

9) program zapewnienia jakoÊci likwidacji.

1852

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mys∏owice w województwie Êlàskim.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w zwiàzku z art. 26 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089
i Nr 214, poz. 1806) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów prezydenta Miasta Mys∏owice. 

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 26 stycznia 2003 r. 

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okre-
Êla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do roz-
porzàdzenia. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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1853

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szko∏y i placówki publiczne zadaƒ umo˝liwiajàcych pod-
trzymywanie poczucia to˝samoÊci narodowej, etnicznej, j´zykowej i religijnej uczniów nale˝àcych do mniej-

szoÊci narodowych i grup etnicznych.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,

Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,
Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Szko∏y i placówki publiczne umo˝liwiajà
uczniom nale˝àcym do mniejszoÊci narodowych i grup
etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia to˝-
samoÊci narodowej, etnicznej, j´zykowej i religijnej
oraz w∏asnej historii i kultury poprzez:

1) nauk´ j´zyka mniejszoÊci narodowej lub grupy et-
nicznej;

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1852)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynnoÊci wyborczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2

w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia
Wojewody, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mys∏o-
wice

do 28 grudnia 2002 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej

do 30 grudnia 2002 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji
wyborczej

do 6 stycznia 2003 r. — sporzàdzenie spisu wyborców
do 9 stycznia 2003 r. (do godz. 24:00) — zg∏aszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania

kandydatów na prezydenta miasta
do 10 stycznia 2003 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych
do 10 stycznia 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,

informacji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor-

czych
do 16 stycznia 2003 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowa-

nia, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestro-
wanych kandydatach na prezydenta miasta, na którym
umieszczone sà, w kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk, nazwi-
ska, imiona, wiek, wykszta∏cenie, miejsce zamieszkania, na-
zwa komitetu zg∏aszajàcego kandydata oraz nazwa partii po-
litycznej, do której nale˝y kandydat

24 stycznia 2003 r. o godz. 24:00 — zakoƒczenie kampanii wyborczej
25 stycznia 2003 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wybor-

czych spisów wyborców
26 stycznia 2003 r. godz. 6.00—20.00 — przeprowadzenie g∏osowania


