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Poz. 1924 i 1925

2) je˝eli grunty nie sà klasyfikowane — jak dla klasy I ∏àk i pastwisk trwa∏ych.

i IV przyjmuje si´ wskaêniki gruntu ornego klasy
IIIb i IVb;

6. Dla gruntów stanowiàcych zadrzewienia Êródpolne wskaênik szacunkowy ustala si´:

2) je˝eli grunty nie sà klasyfikowane — jak dla klasy VI gruntu ornego.

1) je˝eli grunty sà klasyfikowane — w wysokoÊci 50%
wskaênika szacunkowego ustalonego dla odpowiedniej klasy gruntu ornego, z tym ˝e dla klasy III

7. Wskaêniki szacunkowe gruntów stanowiàcych
lasy:

Wskaêniki szacunkowe w m3 drewna z 1 ha gruntów stanowiàcych lasy
Okr´g
podatkowy

I
II
III
IV

grupy typów siedliskowych lasów
1

2

3

4

5

31
29
26
23

26
24
22
19

23
21
19
17

14
13
12
11

9
8
7
6

Grupy typów siedliskowych lasów tworzà:
Grup´ 1: lasy: Êwie˝y, wilgotny, ∏´gowy i górski oraz
ols jesionowy i ols górski,
Grup´ 2: lasy mieszane: Êwie˝y, wilgotny i bagienny,
wy˝ynny, górski i ols,

Grup´ 3: bory mieszane: Êwie˝y, wilgotny, bagienny,
wy˝ynny i górski,
Grup´ 4: bory: Êwie˝y, wilgotny, górski,
Grup´ 5: bory: suchy i bagienny.

1925
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jàdrowego.
Na podstawie art. 51 oraz art. 55 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:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogóle
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

niotwórczych, oraz wymogi, jakim muszà odpowiadaç przechowalniki wypalonego paliwa jàdrowego;
4) kategorie i podkategorie odpadów promieniotwórczych, które mogà byç sk∏adowane w poszczególnych rodzajach sk∏adowisk;
5) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç poszczególne rodzaje sk∏adowisk, dotyczàce lokalizacji, eksploatacji, budowy i zamkni´cia;

1) sposób kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii i podkategorii;

6) warunki, jakie powinno spe∏niaç sk∏adowisko, aby
mog∏o byç uznane za Krajowe Sk∏adowisko Odpadów Promieniotwórczych;

2) sposób prowadzenia ewidencji i kontroli odpadów
promieniotwórczych oraz wzór karty ewidencyjnej;

7) szczegó∏owe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do sk∏adowania.

3) warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jàdrowego i wymogi, jakim muszà odpowiadaç obiekty, pomieszczenia i opakowania przeznaczone do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promie-

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „zezwoleniu” — nale˝y przez to rozumieç zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem na promieniowanie jonizujàce;
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2) „izotopach” — nale˝y przez to rozumieç izotopy
promieniotwórcze;
3) „izotopach krótko˝yciowych” — nale˝y przez to rozumieç izotopy, których okres po∏owicznego rozpadu nie przekracza 30 lat;
4) „izotopach d∏ugo˝yciowych” — nale˝y przez to rozumieç izotopy, których okres po∏owicznego rozpadu przekracza 30 lat;
5) „st´˝eniu promieniotwórczym izotopu w odpadach” — nale˝y przez to rozumieç aktywnoÊç tego
izotopu w 1 kilogramie odpadów;
6) „zamkni´tym êródle promieniotwórczym” — nale˝y przez to rozumieç êród∏o promieniowania o takiej budowie, która w normalnych warunkach jego
stosowania uniemo˝liwia przedostanie si´ do Êrodowiska zawartej w nim substancji promieniotwórczej.

Poz. 1925

§ 4. Nie kwalifikuje si´ do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych mas ziemnych lub
skalnych, usuwanych lub przemieszczanych w zwiàzku
z realizacjà inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji
kopalin, wraz z ich przerabianiem, zawierajàcych naturalne izotopy promieniotwórcze, je˝eli suma stosunków
maksymalnych st´˝eƒ tych izotopów, wynikajàcych
z niejednorodnoÊci odpadów, do wartoÊci okreÊlonych
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia nie przekracza 10
dla reprezentatywnej próbki odpadów o masie 1 kg.
§ 5. 1. Odpady promieniotwórcze kwalifikuje si´ do
kategorii odpadów promieniotwórczych Êrednioaktywnych, je˝eli st´˝enie promieniotwórcze izotopu
w tych odpadach przekracza wartoÊç okreÊlonà w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia wi´cej ni˝ dziesi´ç tysi´cy razy, ale nie wi´cej ni˝ dziesi´ç milionów razy.

Sposób kwalifikowania odpadów promieniotwórczych
do kategorii i podkategorii

2. W przypadku odpadów zawierajàcych ró˝ne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje si´ do
kategorii odpadów promieniotwórczych Êrednioaktywnych, je˝eli suma stosunków st´˝eƒ promieniotwórczych ka˝dego z izotopów w tych odpadach do
wartoÊci okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia przekracza 10 000, ale nie przekracza 10 000 000.

§ 3. 1. Odpady kwalifikuje si´ do kategorii odpadów
promieniotwórczych niskoaktywnych, z zastrze˝eniem
§ 4, je˝eli st´˝enie promieniotwórcze izotopu w tych
odpadach przekracza wartoÊç okreÊlonà w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia, ale nie wi´cej ni˝ dziesi´ç tysi´cy razy.

§ 6. 1. Odpady promieniotwórcze kwalifikuje si´ do
kategorii odpadów promieniotwórczych wysokoaktywnych, je˝eli st´˝enie promieniotwórcze izotopu
w tych odpadach przekracza wi´cej ni˝ dziesi´ç milionów razy wartoÊç okreÊlonà w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

2. W przypadku odpadów zawierajàcych ró˝ne
izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje si´
do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych, z zastrze˝eniem § 4, je˝eli suma stosunków
st´˝eƒ promieniotwórczych ka˝dego z izotopów
w tych odpadach do wartoÊci okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia przekracza 1, ale nie przekracza 10 000.

2. W przypadku odpadów zawierajàcych ró˝ne izotopy promieniotwórcze odpady te kwalifikuje si´ do kategorii odpadów promieniotwórczych wysokoaktywnych, je˝eli suma stosunków st´˝eƒ promieniotwórczych ka˝dego z izotopów w tych odpadach do wartoÊci okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia
przekracza 10 000 000.

Rozdzia∏ 2

3. Do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych kwalifikuje si´ tak˝e odpady ciek∏e zawierajàce jeden izotop, w których st´˝enie promieniotwórcze izotopu nie przekracza wartoÊci okreÊlonej
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, powsta∏e w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni w wyniku dzia∏alnoÊci zwiàzanej z nara˝eniem na dzia∏anie promieniowania jonizujàcego, je˝eli aktywnoÊç tego izotopu przekracza
wi´cej ni˝ tysiàc razy wartoÊç aktywnoÊci okreÊlonà
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
4. Do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych kwalifikuje si´ tak˝e odpady ciek∏e zawierajàce wi´cej ni˝ jeden izotop, w których suma stosunków st´˝eƒ promieniotwórczych ka˝dego z izotopów do wartoÊci okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia nie przekracza 1, powsta∏e w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 30 dni w wyniku dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z nara˝eniem na dzia∏anie promieniowania jonizujàcego, je˝eli suma stosunków aktywnoÊci tych izotopów
do wartoÊci aktywnoÊci okreÊlonych w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia przekracza 1 000.

§ 7. Odpady promieniotwórcze niskoaktywne, Êrednioaktywne i wysokoaktywne dzieli si´ na podkategorie:
1) odpadów przejÊciowych — je˝eli st´˝enie promieniotwórcze izotopów w tych odpadach w momencie ich wytworzenia jest takie, ˝e w okresie 3 lat obni˝y si´ poni˝ej wartoÊci okreÊlonych w § 3;
2) odpadów krótko˝yciowych — je˝eli zawierajà izotopy krótko˝yciowe, a:
a) Êrednie st´˝enie promieniotwórcze izotopów
d∏ugo˝yciowych w tych odpadach nie przekracza 400 kBq/kg,
b) maksymalne st´˝enie promieniotwórcze izotopów d∏ugo˝yciowych w tych odpadach, wynikajàce z niejednorodnoÊci materia∏u w reprezentatywnej próbce o masie 1 kg, nie przekracza
4000 kBq;
3) odpadów d∏ugo˝yciowych — je˝eli Êrednie st´˝enie promieniotwórcze izotopów d∏ugo˝yciowych
w tych odpadach przekracza 400 kBq/kg.
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Poz. 1925

§ 8. Zu˝yte zamkni´te êród∏a promieniotwórcze
kwalifikuje si´ ze wzgl´du na poziom aktywnoÊci do
podkategorii:

i 2 oraz w przypadku gdy nie sà spe∏nione warunki
okreÊlone w § 3 ust. 3 i 4, w karcie ewidencyjnej
w punkcie „Wyniki kontroli” wpisuje si´:

1) niskoaktywnych — je˝eli aktywnoÊç zawartych
w nich izotopów przekracza wartoÊci okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, ale nie przekracza wartoÊci 108 Bq;

1) dat´ i sposób stwierdzenia obni˝enia si´ st´˝enia
promieniotwórczego;

2) Êrednioaktywnych — je˝eli aktywnoÊç zawartych
w nich izotopów przekracza wartoÊç 108 Bq, ale nie
przekracza wartoÊci 1012 Bq;

3) sposób dalszego post´powania z odpadem, który
przesta∏ byç odpadem promieniotwórczym.

3) wysokoaktywnych — je˝eli aktywnoÊç zawartych
w nich izotopów przekracza wartoÊç 1012 Bq.

4. W przypadku odpadów promieniotwórczych odprowadzanych do Êrodowiska na warunkach okreÊlonych w zezwoleniu, w karcie ewidencyjnej w punkcie
„Wyniki kontroli” wpisuje si´:

§ 9. 1. Kwalifikowanie do kategorii lub podzia∏ na
podkategorie odpadów promieniotwórczych, o których mowa w § 3—7, nast´puje na podstawie pomiarów emitowanego przez nie promieniowania jonizujàcego i obliczeƒ st´˝enia promieniotwórczego izotopów
w odpadach przekazywanych do przechowywania,
przetwarzania lub sk∏adowania, a w przypadku odpadów promieniotwórczych, o których mowa w § 3 ust. 3
i 4, tak˝e obliczeƒ aktywnoÊci izotopów.
2. Kwalifikowanie do podkategorii zu˝ytych zamkni´tych êróde∏ promieniotwórczych, o których mowa w § 8, nast´puje na podstawie obliczeƒ ich aktywnoÊci lub pomiarów emitowanego przez nie promieniowania jonizujàcego.
3. Nie jest dopuszczalne rozcieƒczanie odpadów
promieniotwórczych w celu obni˝enia st´˝enia promieniotwórczego izotopów zawartych w tych odpadach poni˝ej wartoÊci okreÊlonych w § 3.
Rozdzia∏ 3
Sposób prowadzenia ewidencji i kontroli odpadów
promieniotwórczych oraz wzór karty ewidencyjnej

2) imi´ i nazwisko osoby, która dokona∏a stwierdzenia obni˝enia si´ st´˝enia promieniotwórczego;

1) dat´ i sposób stwierdzenia spe∏nienia warunków
zezwolenia;
2) imi´ i nazwisko osoby, która stwierdzi∏a spe∏nienie
warunków zezwolenia;
3) sposób dalszego post´powania z odpadem promieniotwórczym.
5. Karty ewidencyjne zawierajàce informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przechowuje si´ przez okres
trzech lat od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu.
6. Kart´ ewidencyjnà odpadów promieniotwórczych przekazanych do sk∏adowania przechowuje si´
przez okres sk∏adowania.
§ 12. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przyjmujàcej odpady promieniotwórcze w celu ich przechowywania, przetwarzania lub sk∏adowania prowadzi
w formie informatycznej bazy danych, na podstawie
kart ewidencyjnych, o których mowa w § 10, wspólnà
ewidencj´ dla ró˝nych rodzajów dzia∏aƒ w post´powaniu z odpadami promieniotwórczymi.

§ 10. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, na której terenie powstajà odpady promieniotwórcze, prowadzi ich ewidencj´ na kartach ewidencyjnych odr´bnych dla ka˝dego opakowania z odpadami promieniotwórczymi.

1) nazw´ jednostki organizacyjnej, która przekaza∏a
odpady promieniotwórcze;

2. Wzór karty ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1,
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

3) charakterystyk´ fizykochemicznà odpadów promieniotwórczych;

§ 11. 1. Karty ewidencyjne przekazuje si´ z odpadami promieniotwórczymi przy ka˝dym z rodzajów dzia∏aƒ w post´powaniu z odpadami (przemieszczaniu,
przechowywaniu, przetwarzaniu lub sk∏adowaniu).

4) aktywnoÊç ca∏kowità ka˝dego izotopu zawartego
w odpadach promieniotwórczych;

2. Kopie kart ewidencyjnych, o których mowa
w ust. 1, przekazujàcy przechowuje przez okres co najmniej 3 lat od dnia przekazania.

6) miejsce przechowywania odpadów promieniotwórczych;

3. W przypadku obni˝enia si´ st´˝enia promieniotwórczego izotopów zawartych w odpadach promieniotwórczych poni˝ej wartoÊci okreÊlonych w § 3 ust. 1

2. Wspólna ewidencja obejmuje dane zawierajàce:

2) symbol identyfikacyjny opakowania;

5) sposób przetworzenia odpadów promieniotwórczych;

7) w przypadku odpadów promieniotwórczych przekazanych do sk∏adowania — dat´ przekazania
i oznaczenie obiektu sk∏adowiska, w którym odpady promieniotwórcze sà sk∏adowane.
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3. Kopia wspólnej ewidencji jest sporzàdzana wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia danego roku na informatycznych noÊnikach danych i przechowywana
w miejscu zapewniajàcym nale˝ytà ochron´ przed
utratà lub zniszczeniem.
4. Kopia, o której mowa w ust. 3, jest przechowywana przez okres trzech lat, liczàc od zakoƒczenia roku,
w którym zosta∏a sporzàdzona.
5. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, przekazuje na piÊmie Prezesowi Paƒstwowej Agencji Atomistyki do dnia 31 stycznia dane, o których mowa w ust. 2, obejmujàce okres roku kalendarzowego poprzedzajàcego przekazanie.
§ 13. 1. Kontrola odpadów promieniotwórczych polega, z zastrze˝eniem § 14—16, na sprawdzeniu zgodnoÊci stanu odpadów promieniotwórczych z kartà ewidencyjnà i obejmuje nast´pujàce rodzaje czynnoÊci
kontrolnych:
1) ogl´dziny;
2) pomiary emitowanego promieniowania jonizujàcego;
3) pomiary masy lub obj´toÊci odpadów promieniotwórczych.
2. Przeprowadzenie kontroli odnotowuje si´ w karcie ewidencyjnej odpadu promieniotwórczego nie rzadziej ni˝ raz w roku, z podaniem daty i danych osoby,
która przeprowadzi∏a kontrol´.
§ 14. Kontrola odpadów promieniotwórczych przechowywanych w magazynie odpadów promieniotwórczych, znajdujàcych si´ na terenie sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych, jest wykonywana przez monitoring Êrodowiska, o którym mowa w § 44 ust. 1
pkt 6.
§ 15. Kontrola w odniesieniu do odpadów promieniotwórczych, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3, obejmuje nast´pujàce rodzaje czynnoÊci kontrolnych:
1) sprawdzenie w karcie ewidencyjnej tych odpadów
zasadnoÊci uznania ich za odpady nieb´dàce odpadami promieniotwórczymi;
2) sprawdzenie zasadnoÊci wyboru sposobu dalszego post´powania z tymi odpadami.
§ 16. Kontrola w odniesieniu do odpadów promieniotwórczych, o których mowa w § 11 ust. 4, obejmuje
nast´pujàce rodzaje czynnoÊci kontrolnych:

Poz. 1925
Rozdzia∏ 4

Warunki przechowywania odpadów
promieniotwórczych lub wypalonego paliwa
jàdrowego i wymogi, jakim muszà odpowiadaç
obiekty, pomieszczenia i opakowania przeznaczone
do przechowywania poszczególnych kategorii
odpadów promieniotwórczych
§ 17. 1. Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwa jàdrowe przechowuje si´ w sposób zapewniajàcy
ochron´ ludzi i Êrodowiska w warunkach normalnych
i sytuacjach zdarzeƒ radiacyjnych, w tym przez zabezpieczenie ich przed rozlaniem, rozproszeniem lub
uwolnieniem.
2. Odpady promieniotwórcze przechowuje si´
w warunkach umo˝liwiajàcych ich segregacj´ wed∏ug
kategorii i podkategorii.
§ 18. 1. Odpady promieniotwórcze przechowuje si´
w obiekcie lub w pomieszczeniu (magazyn odpadów
promieniotwórczych) wyposa˝onym w urzàdzenia do
wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej oraz do
oczyszczania usuwanego z tego pomieszczenia powietrza, zaliczonym zgodnie z przepisami budowlanymi co
najmniej do klasy B odpornoÊci po˝arowej i zabezpieczonym przed zalaniem wodà.
2. Do przechowalnika wypalonego paliwa jàdrowego stosuje si´ wymagania okreÊlone w ust. 1.
3. WejÊcie do przechowalnika wypalonego paliwa
jàdrowego i do magazynu odpadów promieniotwórczych oznacza si´ tablicà informacyjnà.
4. Wzór tablicy informacyjnej do oznaczenia przechowalnika wypalonego paliwa jàdrowego jest okreÊlony w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
5. Wzór tablicy informacyjnej do oznaczenia magazynu odpadów promieniotwórczych jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
6. Âciany zewn´trzne i stropy magazynu odpadów
promieniotwórczych i przechowalnika wypalonego paliwa jàdrowego lub zastosowane os∏ony zapobiegajà
otrzymaniu przez osoby z ogó∏u ludnoÊci rocznej dawki skutecznej (efektywnej) od wszystkich dróg nara˝enia przekraczajàcej wartoÊç 0,1mSv.
§ 19. Magazyn odpadów promieniotwórczych
i przechowalnik wypalonego paliwa jàdrowego wyposa˝a si´ w:
1) sprz´t dozymetryczny odpowiedni ze wzgl´du na
rodzaj emitowanego promieniowania jonizujàcego;
2) sta∏e lub ruchome os∏ony przed promieniowaniem;

1) sprawdzenie zasadnoÊci stwierdzenia, ˝e warunki
zezwolenia zosta∏y spe∏nione;

3) Êrodki ochrony indywidualnej przed ska˝eniami
promieniotwórczymi i napromieniowaniem;

2) sprawdzenie zasadnoÊci wyboru sposobu dalszego post´powania z tymi odpadami.

4) instalacj´ wodnà i kanalizacyjnà — w zale˝noÊci od
potrzeb.
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§ 20. 1. W magazynie, w którym sà przechowywane odpady promieniotwórcze niegenerujàce gazów,
zapewnia si´ wentylacj´ zapobiegajàcà powstawaniu
zjawiska roszenia na powierzchni opakowaƒ oraz na
Êcianach magazynu.
2. W magazynie, w którym sà przechowywane odpady promieniotwórcze generujàce gazy lub mogàce
spowodowaç ska˝enie promieniotwórcze powietrza,
zapewnia si´ wentylacj´ mechanicznà umo˝liwiajàcà
zmniejszenie st´˝enia powsta∏ych gazów lub ska˝eƒ do
poziomu, który mo˝na pominàç z punktu widzenia
ochrony radiologicznej.
§ 21. Obiekty posiadajàce kanalizacj´ specjalnà na
ciek∏e odpady promieniotwórcze wyposa˝a si´ co najmniej w dwa zbiorniki zapewniajàce ciàg∏oÊç odbioru
odpadów promieniotwórczych.
§ 22. 1. Opakowania przeznaczone do przechowywania odpadów promieniotwórczych (zbiorniki lub pojemniki stalowe, betonowe lub z tworzyw sztucznych,
b´bny lub worki foliowe) dostosowuje si´ do stanu
skupienia i w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych odpadów
promieniotwórczych.
2. Materia∏ opakowaƒ nie mo˝e wchodziç w reakcje
chemiczne z odpadami promieniotwórczymi.
§ 23. 1. Sta∏e odpady promieniotwórcze przechowuje si´ w pojemnikach stalowych, betonowych, z tworzyw sztucznych, b´bnach lub w workach foliowych
z tworzyw sztucznych o gruboÊci powy˝ej 0,5 mm.
2. W workach foliowych przechowuje si´ tylko odpady niskoaktywne.
§ 24. Nie jest dopuszczalne przechowywanie w tym
samym opakowaniu odpadów promieniotwórczych
zaliczonych do ró˝nych kategorii i o ró˝nych stanach
skupienia.
§ 25. Ciek∏e odpady promieniotwórcze przechowuje si´ w zbiornikach stalowych pokrytych wewnàtrz pow∏okà chemoodpornà, zbiornikach betonowych
uszczelnionych od wewnàtrz i pokrytych pow∏okà chemoodpornà lub zbiornikach z tworzyw sztucznych laminowanych, z zastrze˝eniem § 26.
§ 26. W obiektach nieposiadajàcych kanalizacji specjalnej ciek∏e odpady promieniotwórcze mo˝na przechowywaç w pojemnikach lub zbiornikach ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, których pojemnoÊç nie przekracza 100 dm3, oraz w pojemnikach
szklanych lub ceramicznych zabezpieczonych przed
uszkodzeniami mechanicznymi, których pojemnoÊç
nie przekracza 25 dm3.
§ 27. Zbiornik lub pojemnik do przechowywania
ciek∏ych odpadów promieniotwórczych umieszcza si´
w wannie stalowej lub wannie betonowej pokrytej od
wewnàtrz pow∏okà chemoodpornà, której pojemnoÊç
jest nie mniejsza od obj´toÊci umieszczonego w niej
zbiornika lub pojemnika.

Poz. 1925

§ 28. 1. Oddzielnie od pozosta∏ych ciek∏ych odpadów promieniotwórczych w odr´bnych zbiornikach
lub pojemnikach przechowuje si´ ciek∏e odpady promieniotwórcze zawierajàce:
1) izotopy alfapromieniotwórcze;
2) izotopy, których okres po∏owicznego rozpadu nie
przekracza 65 dni.
2. Ciek∏e odpady promieniotwórcze zawierajàce:
1) organiczne rozpuszczalniki, ekstrahenty i oleje lub
2) detergeny o st´˝eniu przekraczajàcym 10 mg/dm3,
lub
3) substancje kompleksotwórcze o st´˝eniu przekraczajàcym 10 mg/dm3, lub
4) substancje rozpuszczone i osady o zawartoÊci
przekraczajàcej 10 g/dm3 w przeliczeniu na suchà
pozosta∏oÊç
przechowuje si´ oddzielnie od siebie oraz od odpadów, o których mowa w ust. 1.
§ 29. Na opakowaniu do przechowywania Êrednioaktywnych i wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych umieszcza si´ informacje o temperaturze,
której nie mogà przekroczyç przechowywane odpady,
oraz o temperaturze, której nie mo˝e przekroczyç opakowanie z tym odpadem.
§ 30. 1. Wypalone paliwo jàdrowe po okresie sch∏adzania w basenie przy reaktorze przechowuje si´
w przechowalniku mokrym (w Êrodowisku wodnym)
lub przechowalniku suchym (w Êrodowisku gazu oboj´tnego), w warunkach zapewniajàcych nieprzekroczenie na powierzchni wypalonego elementu paliwowego
temperatury dopuszczalnej dla okreÊlonego rodzaju
paliwa jàdrowego oraz zapobiegajàcych wystàpieniu
samopodtrzymujàcej si´ reakcji rozszczepienia (zachowanie podkrytycznoÊci).
2. W obliczeniach wykazujàcych zachowanie podkrytycznoÊci jest dozwolone uwzgl´dnienie wypalenia
przechowywanego wypalonego paliwa jàdrowego.
3. Zachowanie podkrytycznoÊci zapewnia si´
w szczególnoÊci przez:
1) utrzymanie w∏aÊciwej odleg∏oÊci mi´dzy poszczególnymi wypalonymi elementami paliwowymi;
2) stosowanie poch∏aniaczy neutronów.
§ 31. Wypalone paliwo jàdrowe przechowuje si´
w warunkach wynikajàcych z uwzgl´dnienia danych
zawartych w dokumentacji przekazywanej z wypalonym paliwem jàdrowym, obejmujàcych:
1) charakterystyk´ i dokumentacj´ konstrukcyjnà paliwa jàdrowego;
2) specyfikacj´ zawartoÊci poczàtkowej wszystkich
izotopów rozszczepialnych;
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3) nadane przez producenta numery identyfikacyjne
wypalonych elementów lub zestawów paliwowych;
4) informacje dotyczàce przebiegu eksploatacji paliwa jàdrowego, w szczególnoÊci wypalenia, maksymalnej mocy cieplnej generowanej przez element
lub zestaw paliwowy podczas napromieniowania,
ciep∏a powy∏àczeniowego oraz daty za∏adunku
i wy∏adunku paliwa jàdrowego z rdzenia reaktora;
5) informacje dotyczàce warunków przechowywania
wypalonego paliwa jàdrowego w basenie przy reaktorze, w szczególnoÊci dotyczàce parametrów fizykochemicznych wody oraz uszkodzeƒ koszulki
wypalonego elementu paliwowego.
§ 32. 1. W przechowalniku mokrym wypalonego
paliwa jàdrowego zapewnia si´ kontrol´ polegajàcà na
sprawdzeniu:
1) iloÊci i rozmieszczenia paliwa;

Poz. 1925

§ 35. W sk∏adowisku nie jest dopuszczalne sk∏adowanie odpadów promieniotwórczych, je˝eli w wydanym zezwoleniu okreÊlone odpady promieniotwórcze
zosta∏y wy∏àczone z mo˝liwoÊci sk∏adowania w danym
sk∏adowisku, ze wzgl´du na ich cechy fizykochemiczne, w szczególnoÊci zawartoÊç izotopów, w∏aÊciwoÊci
palne, generacj´ gazów, degradacj´ biologicznà, zawartoÊç wody, obecnoÊç zwiàzków kompleksujàcych,
wybuchowoÊç lub wydzielane ciep∏o.
Rozdzia∏ 6
Szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç
poszczególne rodzaje sk∏adowisk, dotyczàce lokalizacji,
eksploatacji, budowy i zamkni´cia
§ 36. Sk∏adowiska odpadów promieniotwórczych
lokalizuje si´, buduje, eksploatuje i zamyka w sposób
uniemo˝liwiajàcy otrzymanie, w przypadku:

2) parametrów wody: aktywnoÊci w∏aÊciwej, temperatury, sk∏adu chemicznego i przewodnoÊci elektrycznej;

1) sk∏adowiska powierzchniowego przez 500 lat,

3) poziomu wody w przechowalniku;

przez osoby z ogó∏u ludnoÊci w ciàgu roku dawki skutecznej (efektywnej) ze wszystkich dróg nara˝enia
przekraczajàcej wartoÊç 0,1 mSv.

4) szczelnoÊci przechowalnika;
5) mocy dawki promieniowania jonizujàcego i ska˝eƒ
promieniotwórczych w przechowalniku i w jego
otoczeniu.
2. W przechowalniku suchym wypalonego paliwa
jàdrowego zapewnia si´ kontrol´ polegajàcà na sprawdzeniu:
1) iloÊci i rozmieszczenia paliwa;
2) szczelnoÊci pojemników zawierajàcych wypalone
elementy paliwowe;
3) temperatury wypalonych elementów paliwowych;
4) mocy dawki promieniowania jonizujàcego i ska˝eƒ
promieniotwórczych w przechowalniku i w jego
otoczeniu.
§ 33. W przypadku uszkodzenia koszulki wypalonego elementu paliwowego (uszkodzenie paliwa jàdrowego), stwierdzonego w szczególnoÊci na podstawie
wyników kontroli, o której mowa w § 32, element ten
zamyka si´ w pojemniku zapobiegajàcym uwolnieniu
substancji promieniotwórczych.
Rozdzia∏ 5
Kategorie i podkategorie odpadów promieniotwórczych,
które mogà byç sk∏adowane w poszczególnych
rodzajach sk∏adowisk
§ 34. 1. W sk∏adowiskach powierzchniowych mo˝na sk∏adowaç, z zastrze˝eniem § 35, odpady promieniotwórcze krótko˝yciowe: niskoaktywne i Êrednioaktywne oraz zu˝yte zamkni´te êród∏a promieniotwórcze
krótko˝yciowe: niskoaktywne, Êrednioaktywne i wysokoaktywne.
2. W sk∏adowiskach g∏´bokich mo˝na sk∏adowaç,
z zastrze˝eniem § 35, wszystkie kategorie odpadów
promieniotwórczych.

2) sk∏adowiska g∏´bokiego przez 10 000 lat

§ 37. Sk∏adowiska g∏´bokie i powierzchniowe odpadów promieniotwórczych lokalizuje si´ na obszarach, na których Êrodowisko przyrodnicze podlega ∏agodnie przebiegajàcej ewolucji, a warunki nià kszta∏towane mogà byç wiarygodnie prognozowane dla okresów, o których mowa w § 36.
§ 38. Sk∏adowiska g∏´bokie odpadów promieniotwórczych nie mogà byç lokalizowane:
1) na obszarach wyst´powania lub zagro˝onych oddzia∏ywaniem gwa∏townych zjawisk, w tym:
a) powodziami o wi´kszym prawdopodobieƒstwie
pojawienia si´ ni˝ dla wody 500-letniej,
b) zwi´kszonà aktywnoÊcià sejsmicznà naturalnà
lub wzbudzonà dzia∏alnoÊcià cz∏owieka,
c) zwi´kszonà aktywnoÊcià tektonicznà oraz na
przebiegu strefy uskoków,
d) przemieszczaniem si´ mas gruntów lub ska∏;
2) na obszarach, na których wyst´puje:
a) osiadanie lub zapadanie si´ terenu,
b) zjawiska krasowe lub sufozyjne,
c) intensywna erozja linearna lub powierzchniowa
(wodna i wiatrowa);
3) w obr´bie obszarów aglomeracji miejskich i skupionego osadnictwa oraz obszarach wy˝szej wartoÊci spo∏ecznej (kulturowej, rekreacyjnej i zdrowotnej);
4) w strefach ochronnych uj´ç wody i obszarach
ochronnych zbiorników Êródlàdowych;
5) w strefach zasilania g∏ównych i u˝ytkowych zbiorników wód podziemnych;
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6) na obszarach, gdzie:
a) prowadzona jest dzia∏alnoÊç polegajàca na wydobywaniu kopalin ze z∏ó˝,
b) udokumentowano z∏o˝a kopalin, których miejsce wyst´powania lub w∏asnoÊci mogà byç niesprzyjajàce dla lokalizacji sk∏adowiska.
§ 39. Sk∏adowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych nie mo˝e byç lokalizowane na obszarach, o których mowa w § 38, oraz:
1) poni˝ej zwierciad∏a wód gruntowych i na terenach,
na których mo˝e wyst´powaç sta∏e lub okresowe
podtapianie obiektów sk∏adowiska;
2) w rejonach charakteryzujàcych si´ krótkimi drogami krà˝enia wód powodujàcymi szybkà migracj´
zanieczyszczeƒ do biosfery lub zbiorników podziemnych wód u˝ytkowych;
3) poni˝ej zwierciad∏a wód rzek lub jezior znajdujàcych si´ w jego pobli˝u;
4) w rejonie zagro˝onym podtapianiem, zatapianiem
wodami poÊniegowymi lub nawalnymi deszczami.
§ 40. Sk∏adowisko g∏´bokie lokalizuje si´ w formacjach geologicznych zapewniajàcych mià˝szoÊç i rozciàg∏oÊç niezb´dnà dla obiektów sk∏adowiska i filarów
ochronnych.
§ 41. 1. Wybór lokalizacji sk∏adowisk g∏´bokich i powierzchniowych odpadów promieniotwórczych poprzedzajà, dla rozpatrywanych obszarów lokalizacji,
badania warunków:
1) spo∏eczno-ekonomicznych, z uwzgl´dnieniem:
a) warunków demograficznych,
b) zagospodarowania przestrzennego,
c) struktury w∏asnoÊciowej,
d) wartoÊci kulturowych i walorów estetycznych;
2) geograficzno-przyrodniczych, z uwzgl´dnieniem:
a) budowy geologicznej (strukturalnej) oraz jej
ewolucji,
b) geomorfologii oraz jej ewolucji,
c) wyst´powania zasobów naturalnych i ich znaczenia,
d) warunków hydrogeologicznych, w tym geochemicznych,
e) warunków hydrologicznych,
f) warunków meteorologicznych i klimatycznych,
g) zagro˝eƒ dla trwa∏ej stabilnoÊci obszaru lokalizacyjnego ze strony procesów przyrodniczych
i zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià gospodarczà.
2. Do projektowania i wykonywania prac geologicznych oraz sporzàdzania dokumentacji geologicznej
stosuje si´ przepisy prawa geologicznego i górniczego.
3. Na podstawie wyników badaƒ, o których mowa w ust. 1, wykonuje si´ analizy bezpieczeƒstwa jà-

Poz. 1925

drowego i ochrony radiologicznej dla danego sk∏adowiska.
4. Do projektowania i wykonania sk∏adowisk powierzchniowych stosuje si´ przepisy prawa budowlanego.
§ 42. WejÊcie na teren sk∏adowiska g∏´bokiego i powierzchniowego odpadów promieniotwórczych oznacza si´ tablicà informacyjnà, której wzór jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.
§ 43. Do budowy i eksploatacji sk∏adowiska g∏´bokiego odpadów promieniotwórczych stosuje si´ przepisy prawa geologicznego i górniczego dotyczàce sk∏adowania odpadów w górotworze.
§ 44. 1. Podczas eksploatacji sk∏adowiska powierzchniowego odpadów promieniotwórczych zapewnia si´:
1) wype∏nianie wolnych przestrzeni pomi´dzy poszczególnymi opakowaniami w obiektach sk∏adowiska materia∏ami o w∏aÊciwoÊciach przeciwdzia∏ajàcych rozprzestrzenianiu si´ izotopów zawartych w odpadach promieniotwórczych;
2) ograniczenie eksponowania obiektu sk∏adowiska
b´dàcego w trakcie wype∏niania odpadami promieniotwórczymi na opady atmosferyczne, je˝eli wype∏nianie musi byç prowadzone w czasie tych opadów;
3) umieszczanie opakowaƒ w obiektach sk∏adowiska
w sposób uniemo˝liwiajàcy ich uszkodzenie pod
wp∏ywem w∏asnego ci´˝aru;
4) gromadzenie odcieków i w razie potrzeby poddawanie ich oczyszczaniu;
5) sk∏adowanie w oddzielnych obiektach:
a) odpadów promieniotwórczych
wych nisko- i Êrednioaktywnych,

krótko˝ycio-

b) zu˝ytych zamkni´tych êróde∏ promieniotwórczych nisko- i Êrednioaktywnych,
c) zu˝ytych zamkni´tych êróde∏ promieniotwórczych wysokoaktywnych;
6) monitoring Êrodowiska, obejmujàcy w szczególnoÊci:
a) pomiary zawartoÊci substancji promieniotwórczych:
— w wodach powierzchniowych znajdujàcych
si´ w otoczeniu sk∏adowiska,
— w wodach gruntowych na terenie sk∏adowiska i w wodach drena˝owych oraz w wodach
gruntowych wyst´pujàcych w jego otoczeniu,
— w wodzie wodociàgowej na terenie sk∏adowiska i w jego otoczeniu,
— w powietrzu na terenie sk∏adowiska,
— w trawie i w glebie na terenie sk∏adowiska
i w jego otoczeniu,
b) pomiary:
— mocy dawki promieniowania gamma na terenie sk∏adowiska i w jego otoczeniu,
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— ska˝eƒ promieniotwórczych na terenie sk∏adowiska oraz na powierzchni dróg w otoczeniu sk∏adowiska,
c) obserwacje hydrologiczne:
— pomiary po∏o˝enia zwierciad∏a wód gruntowych na terenie i wokó∏ sk∏adowiska,
— pomiary wielkoÊci opadów atmosferycznych
na terenie i wokó∏ sk∏adowiska,
d) badania hydrogeochemiczne.

Poz. 1925

1) przystosowanie do przewidywanego osiadania
gruntu w podstawie sk∏adowiska pod wp∏ywem
obcià˝eƒ obiektami sk∏adowiska;
2) odpornoÊç na chemiczne oddzia∏ywanie infiltrujàcych wód opadowych;
3) mo˝liwoÊç jego kontroli i obserwacji;
4) skuteczne funkcjonowanie w okresie eksploatacji
sk∏adowiska oraz w okresie 50 lat po jego zamkni´ciu, chyba ˝e w zezwoleniu na budow´ sk∏adowiska okreÊlono d∏u˝szy okres;

2. Podczas eksploatacji sk∏adowiska g∏´bokiego odpadów promieniotwórczych zapewnia si´ spe∏nienie
wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 6.

5) obj´cie ca∏ej powierzchni podstawy sk∏adowiska;

§ 45. Obiekty sk∏adowiska powierzchniowego przeznaczone do sk∏adowania odpadów promieniotwórczych spe∏niajà warunki:

7) odprowadzanie wód drena˝owych do zbiornika retencyjnego.

1) wymagane dla pomieszczeƒ zaliczonych, zgodnie
z przepisami budowlanymi, co najmniej do klasy B odpornoÊci po˝arowej;

§ 49. W sk∏adowisku g∏´bokim i powierzchniowym
odpadów promieniotwórczych zapewnia si´ mo˝liwoÊç kontroli dozymetrycznej dostarczanych odpadów
promieniotwórczych.

2) wodoprzepuszczalnoÊci okreÊlonej wspó∏czynnikiem mniejszym ni˝ 10–9 metrów na sekund´ (m/s);
3) wynikajàce z w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych sk∏adowanych odpadów promieniotwórczych oraz obj´toÊci odpadów promieniotwórczych dostarczanych do sk∏adowiska.

6) wyprofilowanie podstawy sk∏adowiska zapewniajàce efektywny sp∏yw wód do drenów;

§ 50. 1. Sk∏adowisko powierzchniowe odpadów
promieniotwórczych po zakoƒczeniu eksploatacji zamyka si´ w sposób zabezpieczajàcy, w szczególnoÊci
przed:
1) infiltracjà wód opadowych w g∏àb sk∏adowiska;
2) nieÊwiadomà penetracjà cz∏owieka;

§ 46. Na terenie sk∏adowiska g∏´bokiego i powierzchniowego odpadów promieniotwórczych wydziela si´ sektory zwiàzane z eksploatacjà, w tym:
1) zaplecze techniczno-eksploatacyjne;
2) obiekty do sk∏adowania odpadów promieniotwórczych;
3) zaplecze budowy, w przypadku gdy rozbudowa
sk∏adowiska nast´puje w czasie jego eksploatacji.
§ 47. Konstrukcja obiektów sk∏adowiska g∏´bokiego i powierzchniowego odpadów promieniotwórczych
umo˝liwia:
1) ciàg∏à kontrol´ spe∏nienia za∏o˝eƒ projektowych
dotyczàcych bezpieczeƒstwa sk∏adowiska;
2) zamkni´cie sk∏adowiska przed terminem przewidzianym w projekcie;
3) wykonanie prac zwiàzanych z zamkni´ciem sk∏adowiska.
§ 48. 1. Sk∏adowisko powierzchniowe odpadów
promieniotwórczych wyposa˝a si´ w system drena˝owy regulujàcy przep∏yw wód opadowych na terenie
i w okolicy sk∏adowiska uniemo˝liwiajàcy w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeƒ radiacyjnych penetracj´ przez wod´ sk∏adowanych odpadów.
2. System drena˝owy, o którym mowa w ust. 1, projektuje si´ i wykonuje w sposób zapewniajàcy:

3) niszczàcym dzia∏aniem roÊlin i zwierzàt.
2. Sk∏adowisko g∏´bokie odpadów promieniotwórczych po zakoƒczeniu eksploatacji zamyka si´ w sposób
okreÊlony w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w sposób zabezpieczajàcy przed wydostawaniem si´ produktów gazowych.
§ 51. Do zamkni´cia sk∏adowiska g∏´bokiego odpadów promieniotwórczych stosuje si´ przepisy prawa
geologicznego i górniczego dotyczàce sk∏adowania
odpadów w górotworze.
§ 52. 1. Obszar sk∏adowiska g∏´bokiego i powierzchniowego odpadów promieniotwórczych po zamkni´ciu podlega ochronie fizycznej dostosowanej do
zagro˝enia, które mo˝e powstaç ze strony sk∏adowiska
w wyniku nieÊwiadomego albo celowego dzia∏ania
cz∏owieka, a tak˝e oznacza si´ tablicà informacyjnà,
o której mowa w § 42.
2. Ochron´ fizycznà i oznakowanie, o których mowa w ust. 1, usuwa si´ po likwidacji sk∏adowiska.
Rozdzia∏ 7
Warunki, jakie powinno spe∏niaç sk∏adowisko,
aby mog∏o byç uznane za Krajowe Sk∏adowisko
Odpadów Promieniotwórczych
§ 53. Sk∏adowisko powierzchniowe mo˝e byç uznane za Krajowe Sk∏adowisko Odpadów Promieniotwórczych, je˝eli co najmniej przez 11 miesi´cy w roku spe∏nia warunki przyjmowania odpadów promieniotwórczych w celu:
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1) sk∏adowania:
a) odpadów promieniotwórczych krótko˝yciowych niskoaktywnych i Êrednioaktywnych,
b) zu˝ytych zamkni´tych êróde∏ promieniotwórczych krótko˝yciowych niskoaktywnych i Êrednioaktywnych;
2) przechowywania:
a) odpadów promieniotwórczych d∏ugo˝yciowych
niskoaktywnych i Êrednioaktywnych,
b) zu˝ytych zamkni´tych êróde∏ promieniotwórczych d∏ugo˝yciowych niskoaktywnych i Êrednioaktywnych.
§ 54. Sk∏adowisko g∏´bokie mo˝e byç uznane za
Krajowe Sk∏adowisko Odpadów Promieniotwórczych,
je˝eli co najmniej przez 11 miesi´cy w roku spe∏nia warunki przyjmowania, w celu sk∏adowania, wszystkich
kategorii odpadów promieniotwórczych.
Rozdzia∏ 8
Szczegó∏owe wymagania w zakresie przygotowania
odpadów promieniotwórczych do sk∏adowania
§ 55. Odpady promieniotwórcze przed sk∏adowaniem podlegajà:
1) przetworzeniu do postaci sta∏ej o zawartoÊci wody
niezwiàzanej poni˝ej 1% masowego, a szybkoÊç ∏ugowania wodà destylowanà zestalonych odpadów
promieniotwórczych:

Poz. 1925

§ 57. 1. Opakowaniami do sk∏adowania odpadów
promieniotwórczych sà pojemniki betonowe lub stalowe zabezpieczone przed korozjà.
2. Odpady promieniotwórcze, których wymiary
lub kszta∏t uniemo˝liwiajà umieszczenie ich w opakowaniach, a ich rozdrobnienie jest ze wzgl´dów ochrony radiologicznej niewskazane, mogà byç po zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem si´ ska˝eƒ promieniotwórczych umieszczane w sk∏adowisku bez
opakowaƒ.
3. Zu˝yte zamkni´te êród∏a promieniotwórcze przeznaczone do sk∏adowania mogà byç dostarczane do
sk∏adowiska w opakowaniach transportowych wielokrotnego u˝ycia i umieszczane w wydzielonych obiektach przeznaczonych do ich sk∏adowania.
§ 58. Maksymalna moc dawki na powierzchni opakowania zawierajàcego odpady promieniotwórcze do
sk∏adowania nie mo˝e przekraczaç 2 mGy/h, a w odleg∏oÊci 1 m od powierzchni opakowania 0,1 mGy/h, przy
czym ska˝enia niezwiàzane na powierzchni opakowania nie mogà przekraczaç 40 kBq/m2 dla izotopów betai gammapromioniotwórczych oraz 4 kBq/m2 dla izotopów alfapromieniotwórczych.
§ 59. Na opakowaniu do sk∏adowania odpadów
promieniotwórczych, w którym znajdujà si´ odpady
promieniotwórcze, umieszcza si´ w widocznym miejscu:
1) symbol promieniowania;
2) symbol identyfikacyjny opakowania zgodny z kartà ewidencyjnà;

a) niskoaktywnych, po 28 dniach ∏ugowania w warunkach statycznych, nie mo˝e przekraczaç
10–2 g cm–2 doba–1,

3) informacj´ o kategorii i podkategorii odpadu promieniotwórczego.

b) Êrednioaktywnych, po 28 dniach ∏ugowania
w warunkach statycznych, nie mo˝e przekraczaç
10–3 g cm–2 doba–1,

Rozdzia∏ 9
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

c) wysokoaktywnych, po 28 dniach ∏ugowania
w warunkach statycznych, nie mo˝e przekraczaç
10–5 g cm–2 doba–1;

§ 60. Przepisów § 48 nie stosuje si´ do Krajowego
Sk∏adowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

2) segregowaniu wed∏ug ich kategorii i podkategorii;

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

3) umieszczeniu w zamkni´tym opakowaniu do sk∏adowania w sposób zabezpieczajàcy przed wydostaniem si´ odpadów promieniotwórczych na zewnàtrz.
§ 56. 1. Konstrukcja opakowania do sk∏adowania
odpadów promieniotwórczych uwzgl´dnia w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne i kategorie umieszczonych w nim
odpadów, warunki lokalizacyjne sk∏adowiska oraz jego
konstrukcj´.
2. Wymiary opakowaƒ dostosowuje si´ do wymiarów obiektów sk∏adowiska i liczby warstw, w których
opakowania b´dà umieszczane.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
————————
1) Niniejsze rozporzàdzenie

by∏o poprzedzone zarzàdzeniem Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki z dnia
19 maja 1989 r. w sprawie zasad zaliczania odpadów do
odpadów promieniotwórczych oraz ich kwalifikowania
i ewidencjonowania, a tak˝e warunków ich unieszkodliwiania, przechowywania i sk∏adowania (M. P. Nr 18,
poz. 125), 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).

Dziennik Ustaw Nr 230

— 14613 —

Poz. 1925
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 2002 r. (poz. 1925)

Za∏àcznik nr 1

WARTOÂCI AKTYWNOÂCI I ST¢˚ENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW
STANOWIÑCE PODSTAW¢ KWALIFIKOWANIA ODPADÓW DO KATEGORII
ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
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Poz. 1925
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Poz. 1925
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IZOTOPY POCHODNE

Poz. 1925
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Poz. 1925
Za∏àcznik nr 2

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
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Poz. 1925
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Poz. 1925
Za∏àcznik nr 3

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZENIA PRZECHOWALNIKA
WYPALONEGO PALIWA JÑDROWEGO*

*

Wymiary podano w milimetrach; kolor t∏a symbolu promieniowania jonizujàcego — czerwony.
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Poz. 1925
Za∏àcznik nr 4

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZENIA MAGAZYNU ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH*

*

Wymiary jak w tablicy zawartej w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia; kolor t∏a symbolu promieniowania jonizujàcego —
˝ó∏ty, kolor symbolu promieniowania jonizujàcego — czerwony.
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Poz. 1925
Za∏àcznik nr 5

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZENIA SK¸ADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH*

*

Wymiary jak w tablicy zawartej w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia; kolor t∏a symbolu promieniowania jonizujàcego —
˝ó∏ty, kolor symbolu promieniowania jonizujàcego — czerwony.

