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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
dzia∏ania Ministra Ârodowiska, zwanego dalej „ministrem”.
2. Minister kieruje nast´pujàcymi dzia∏ami administracji rzàdowej:
1) gospodarka wodna,

4. Minister sprawuje nadzór nad:
1) G∏ównym Inspektorem Ochrony Ârodowiska,
2) Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki.
5. Obs∏ug´ ministra zapewnia Ministerstwo Ârodowiska.
§ 2. Minister wykonuje zadania zwiàzane z programem „Wis∏a – 2020”.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.

2) Êrodowisko.
3. Minister jest dysponentem cz´Êci 22 i 41 bud˝etu paƒstwa.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rzàdu informacji uzyskanych przez Policj´, Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu, Stra˝ Granicznà, Wojskowe S∏u˝by Informacyjne i ˚andarmeri´ Wojskowà.
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Policja, Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencja Wywiadu, Stra˝ Graniczna, Wojskowe
S∏u˝by Informacyjne, ˚andarmeria Wojskowa przekazujà Biuru Ochrony Rzàdu, z zastrze˝eniem ust. 2, informacje uzyskane w czasie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych, zwane dalej „informacjami”, w zakresie niezb´dnym do:
1) wykonywania zadaƒ, o których mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu,
2) porównania, czy posiadane informacje sà kompletne i aktualne lub zgodne ze stanem faktycznym.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogà odmówiç przekazania informacji lub ograniczyç ich zakres,
w przypadku gdy mog∏oby to uniemo˝liwiç realizacj´
ich ustawowych zadaƒ. Odmowa przekazania informacji lub ograniczenie jej zakresu wymaga pisemnego
uzasadnienia.

§ 2. 1. Informacje przekazuje si´ w formie pisemnej.
2. W sytuacjach niecierpiàcych zw∏oki przekazanie
informacji mo˝e nastàpiç z wykorzystaniem urzàdzeƒ
i systemów teleinformatycznych. Informacje te wymagajà, w terminie póêniejszym, potwierdzenia w formie
pisemnej.
§ 3. 1. Szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony
Rzàdu prowadzàcej dzia∏ania profilaktyczne albo jego
upowa˝nieni zast´pcy wyst´pujà, w formie pisemnej,
do w∏aÊciwych jednostek organizacyjnych podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1, o udzielenie informacji.
2. Wystàpienie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç dane umo˝liwiajàce wyszukanie informacji
w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych, aktach dzia∏aƒ profilaktycznych oraz aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych.
3. Przed wystàpieniem o udzielenie informacji
w Biurze Ochrony Rzàdu dokonuje si´ niezb´dnych
sprawdzeƒ we w∏asnych zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych.
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§ 4. Informacje udokumentowane w aktach spraw
operacyjno-rozpoznawczych lub w zbiorach ewidencyjnych albo archiwalnych przekazujà:

g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmow´ przekazania lub ograniczenie zakresu przekazywanych informacji,

1) w Komendzie G∏ównej Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Komendzie
G∏ównej Stra˝y Granicznej, Wojskowych S∏u˝bach
Informacyjnych, ˚andarmerii Wojskowej — kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzàcych
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze lub ewidencyjno-archiwalne albo ich upowa˝nieni zast´pcy,

2) w zbiorach ewidencyjnych:
a) w teczkach materia∏ów dotyczàcych dzia∏aƒ profilaktycznych — notatkà s∏u˝bowà zawierajàcà
dane, o których mowa w pkt 1,
b) w kartotekach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych — dostosowanà
do metodycznych wymagaƒ tych zbiorów adnotacjà zawierajàcà dane, o których mowa
w pkt 1.

2) komendanci wojewódzcy Policji i komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej albo ich upowa˝nieni zast´pcy.
§ 5. Przekazywanie informacji dokumentuje si´:
1) w aktach dzia∏aƒ profilaktycznych — notatkà s∏u˝bowà zawierajàcà w szczególnoÊci dane dotyczàce:
a) daty i miejsca wystàpienia o udzielenie informacji,
b) osoby wyst´pujàcej o udzielenie informacji,
c) czasu i miejsca przekazania informacji,
d) zakresu udzielonych informacji,
e) sposobu przekazania informacji,
f) w przypadku odmowy przekazania informacji
lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji — powodów odmowy lub ograniczenia,

§ 6. Do przekazywania Biuru Ochrony Rzàdu informacji przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1,
stosuje si´ przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 7. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowiednio do podmiotów, które przekazujà Biuru Ochrony
Rzàdu informacje na mocy odr´bnych przepisów.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca
2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U.
Nr 41, poz. 363) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Dla kryterium lokalizacji nowej inwestycji
okreÊla si´ nast´pujàce szczegó∏owe kryteria oraz
punktacj´:
1) 10 pkt — w przypadku lokalizacji w obszarach
wsparcia, o których mowa w cz´Êci A za∏àcznika
nr 2 do Programu wsparcia na lata 2001—2002 b´dàcego za∏àcznikiem do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyj´cia Programu wsparcia na lata 2001—2002 (Dz. U.
Nr 122, poz. 1326, z 2001 r. Nr 39, poz. 460 i z 2002 r.
Nr 73, poz. 666),
2) w przypadku lokalizacji w powiatach nale˝àcych do
podregionów, o których mowa w § 3 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 28, poz. 306):
a) 0 pkt — za lokalizacj´ w podregionie, dla którego
maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi 30%,

b) 10 pkt — za lokalizacj´ w podregionie, dla którego
maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi 40%,
c) 20 pkt — za lokalizacj´ w podregionie, dla którego
maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi 50%.
2. Dla kryterium wielkoÊci nowej inwestycji okreÊla
si´ nast´pujàce szczegó∏owe kryteria oraz punktacj´:
1) w przypadku inwestycji o wartoÊci nie mniejszej ni˝
równowartoÊç 10 mln euro, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, zwanej dalej „ustawà”, przyznaje si´ 1 pkt za ka˝de 2 mln euro wartoÊci nowej inwestycji, jednak nie wi´cej ni˝ 30 pkt,
2) w przypadku inwestycji o wartoÊci nie mniejszej ni˝
równowartoÊç 500 tys. euro, dotyczàcej rozbudowy i modernizacji istniejàcego przedsi´biorstwa
i wià˝àcej si´ z utrzymaniem co najmniej
100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy w przypadku
inwestycji w jednym z obszarów wsparcia, o której
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, przyznaje si´
1 pkt za ka˝de 100 tys. euro wartoÊci nowej inwestycji, jednak nie wi´cej ni˝ 30 pkt,

