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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia obszaru ograniczonego u˝ytkowania wokó∏ obiektu jàdrowego
ze wskazaniem ograniczeƒ w jego u˝ytkowaniu.
Na podstawie art. 38 ust. 2 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:
§ 1. Obszar ograniczonego u˝ytkowania wokó∏
obiektu jàdrowego tworzy si´ w ten sposób, aby na zewnàtrz tego obszaru roczna dawka skuteczna (efektywna) od wszystkich dróg nara˝enia nie przekracza∏a wartoÊci 0,3 milisiwerta (mSv).

gania dotyczàce sposobu korzystania z obszaru,
w szczególnoÊci:
1) prowadzenia pomiarów mocy dawki promieniowania jonizujàcego oraz pomiarów ska˝eƒ promieniotwórczych elementów Êrodowiska na tym obszarze, zgodnie z programem tych pomiarów ustalonym w zezwoleniu na eksploatacj´ obiektu jàdrowego;
2) oznaczenia granic tego obszaru tablicami informacyjnymi.

§ 2. Przy szacowaniu dawki, o której mowa w § 1,
uwzgl´dnia si´ dane i informacje dotyczàce:

§ 4. Na obszarze ograniczonego u˝ytkowania nie
jest dopuszczalne:

1) parametrów obiektu jàdrowego, w tym jego konstrukcji, przewidywanych wartoÊci uwolnieƒ substancji promieniotwórczych do otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji oraz rodzaju materia∏ów jàdrowych znajdujàcych si´ w obiekcie jàdrowym;

1) wznoszenie budynków mieszkalnych i innych
obiektów przeznaczonych na sta∏y pobyt ludzi oraz
obiektów u˝ytecznoÊci publicznej;

2) lokalizacji obiektu jàdrowego, w tym warunków
Êrodowiska przyrodniczego istniejàcego w rejonie
obiektu jàdrowego, w szczególnoÊci: ukszta∏towania terenu, budowy geologicznej, warunków klimatycznych (z uwzgl´dnieniem najbardziej niekorzystnych warunków meteorologicznych), hydrologicznych, zagospodarowania gruntów oraz powierzchniowych wód p∏ynàcych i stojàcych w rejonie obiektu jàdrowego;
3) procedur eksploatacji obiektu jàdrowego w warunkach normalnych;
4) rozk∏adów dawek promieniowania jonizujàcego dla
ró˝nych odleg∏oÊci od obiektu jàdrowego, odpowiadajàcych przewidzianym w projekcie obiektu
jàdrowego stanom eksploatacyjnym w∏àcznie z sytuacjami awaryjnymi prowadzàcymi do zdarzeƒ radiacyjnych, których zasi´g skutków nie przekracza
granic terenu obiektu;
5) innych czynników, które mogà mieç wp∏yw na ocen´ zagro˝enia radiologicznego na obszarze ograniczonego u˝ytkowania.
§ 3. Wojewoda, tworzàc obszar ograniczonego
u˝ytkowania wokó∏ obiektu jàdrowego, okreÊla wyma-

2) prowadzenie upraw przeznaczonych do spo˝ycia
lub wypasu;
3) prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej niezwiàzanej z dzia∏alnoÊcià obiektu jàdrowego;
4) w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, którego zasi´g
skutków mo˝e przekroczyç granice terenu obiektu
jàdrowego — wst´p na obszar ograniczonego u˝ytkowania osób niebioràcych udzia∏u w dzia∏aniach
majàcych na celu likwidacj´ zagro˝enia lub usuni´cie skutków zdarzenia radiacyjnego.
§ 5. Obszar ograniczonego u˝ytkowania podlega
ponownemu ustaleniu, je˝eli zmianie uleg∏y dane lub
informacje, o których mowa w § 2.
§ 6. Obszary ograniczonego u˝ytkowania wokó∏
obiektów jàdrowych eksploatowanych w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia wymagajà dostosowania do
wymogów niniejszego rozporzàdzenia w terminie
12 miesi´cy od dnia jego wejÊcia w ˝ycie.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.2)

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
———————

2)

———————
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. Nr 85, poz. 766).

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem
Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki z dnia 1 czerwca
1988 r. w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia i zagospodarowania strefy ochronnej wokó∏ obiektu jàdrowego
(M.P. Nr 20, poz. 180), które traci moc z dniem 31 grudnia
2002 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).

