
1) ustaleniu liczebnoÊci i struktury populacji poszcze-
gólnych gatunków zwierzàt ∏ownych na obszarze
Drawieƒskiego Parku Narodowego, strefy oraz ob-
wodów ∏owieckich z nimi graniczàcych, na podsta-
wie przeprowadzanych jednoczeÊnie rocznych in-
wentaryzacji wed∏ug stanu na dzieƒ 15 marca ka˝-
dego roku;

2) ocenie wp∏ywu poszczególnych gatunków zwierzàt
∏ownych na przyrod´ Drawieƒskiego Parku Naro-
dowego i na mo˝liwoÊç jej ochrony;

3) ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatun-
ków zwierzàt ∏ownych podlegajàcych odstrza∏om
redukcyjnym, zwanym dalej „odstrza∏ami reduk-
cyjnymi”, z uwzgl´dnieniem planu ochrony albo
zadaƒ ochronnych, a tak˝e rocznych planów ∏o-
wieckich dla obwodów graniczàcych z Drawieƒ-
skim Parkiem Narodowym i strefà oraz wielolet-
nich ∏owieckich planów hodowlanych dla odpo-
wiednich rejonów hodowlanych;

4) dokonywaniu odstrza∏ów redukcyjnych zwierzàt
∏ownych.

2. Odstrza∏y redukcyjne dokonywane sà w termi-
nach ustalonych w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowi-
ska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy
gatunków zwierzàt ∏ownych oraz okreÊlenia okresów
polowaƒ na te zwierz´ta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz
z 2004 r. Nr 76, poz. 729).

3. Odstrza∏y redukcyjne wykonuje si´ wed∏ug na-
st´pujàcych kryteriów:

1) dziki — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlegajà
warchlaki i przelatki, a nast´pnie osobniki starsze;

2) jelenie — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlega-
jà ciel´ta, póêniej ∏anie, a nast´pnie byki:
a) ciel´ta:

— s∏abe,
— póêno urodzone, o wadze poni˝ej Êredniej,

b) ∏anie:
— s∏abe,
— wykazujàce spóênionà ruj´,
— prowadzàce s∏abe potomstwo, odbiegajàce

kondycjà od Êredniej,
— stare, niemajàce potomstwa,

c) byki — s∏abe, nieprzyst´pujàce do rozrodu;

3) sarny:
a) koêl´ta:

— s∏abe,
— póêno urodzone, o wadze poni˝ej Êredniej,

b) kozy:
— niemajàce koêlàt,
— osobniki s∏abe i chore,

c) koz∏y — s∏abe, nieprzyst´pujàce do rozrodu;
4) jenoty, norki amerykaƒskie i pi˝maki — redukcji

podlegajà wszystkie osobniki znajdujàce si´ na te-
renie strefy;

5) lisy — w pierwszej kolejnoÊci redukcji podlegajà
osobniki s∏abe, póêniej chore, w szczególnoÊci
z objawami wÊcieklizny, a nast´pnie osobniki star-
sze.

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

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 paêdziernika 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europej-

skich: 
1) dyrektywy 2003/82/WE z 11 wrzeÊnia 2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG w odniesieniu do standardowych

zwrotów okreÊlajàcych szczególne zagro˝enia i Êrodki ostro˝noÊci dla Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 228
z 12.09.2003),

2) dyrektywy 2004/66/WE z 26 kwietnia 2004 r. dostosowujàcej dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE,
2003/59/WE oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE, w zakresie swobodnego
przep∏ywu towarów, swobody Êwiadczenia us∏ug, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w nast´pstwie
przystàpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, ¸otwy, Litwy, W´gier, Malty, Polski, S∏owenii i S∏owacji (Dz. Urz.
WE L 168 z 1.5.2004) (dyrektywa transponowana cz´Êciowo — cz´Êç III za∏àcznika dotyczàca rolnictwa).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r.
Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.



§ 1. W za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie kryteriów
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów che-
micznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w spisie treÊci po pozycji „Cz´Êç 8. Zwroty wskazu-
jàce rodzaj zagro˝enia oraz ich numery” dodaje
si´ pozycj´ „Cz´Êç 9. Dodatkowe zwroty wskazujà-
ce szczególny rodzaj zagro˝enia dla ludzi lub Êro-
dowiska stwarzanego przez Êrodki ochrony roÊlin,
ich numery oraz kryteria stosowania”;

2) w cz´Êci 2 w pkt 2.6. „Inne w∏aÊciwoÊci fizykoche-
miczne” zwrot R18 otrzymuje brzmienie „Podczas
stosowania mogà powstawaç ∏atwopalne lub wy-
buchowe mieszaniny par z powietrzem.”;

3) w cz´Êci 5 po pkt 2.2.2. dodaje si´ pkt 2.2.3.
w brzmieniu:

„2.2.3. Ârodek ochrony roÊlin klasyfikuje si´ ze
wzgl´du na zagro˝enie stwarzane dla
pszczó∏ na podstawie oceny poziomu ryzy-
ka wykonanej zgodnie z wytycznà Europej-
skiej i Âródziemnomorskiej Organizacji
Ochrony RoÊlin (EPPO) PP 3/10. Ârodek
ochrony roÊlin klasyfikuje si´ jako:

1) bardzo toksyczny dla pszczó∏ w przypad-
ku wysokiego ryzyka,

2) toksyczny dla pszczó∏ w przypadku Êred-
niego ryzyka,

Ârodka ochrony roÊlin nie klasyfikuje si´
pod wzgl´dem toksycznoÊci dla pszczó∏
w przypadku niskiego ryzyka. Ârodków
ochrony roÊlin ze wzgl´du na zagro˝enie
stwarzane dla pszczó∏ nie klasyfikuje si´,
gdy nara˝enie pszczó∏ na kontakt ze Êrod-
kiem ochrony roÊlin jest wykluczone, tj.
w przypadku: 

1) zaprawiania materia∏u siewnego i stoso-
wania Êrodków doglebowo, z wyjàtkiem
Êrodków o dzia∏aniu systemicznym,

2) stosowania w pomieszczeniach za-
mkni´tych,

3) stosowania pod os∏onami, je˝eli nie sà
w nich wykorzystywane owady zapylajà-
ce roÊliny,

4) stosowania jako przyn´ty gryzoniobój-
cze,

5) Êrodków stosowanych dla zabezpiecza-
nia i leczenia ran drzew.”;

4) w cz´Êci 7 w pkt 1.2. „Procedura oceny zagro˝eƒ
dla zdrowia cz∏owieka”, pkt H.2. otrzymuje brzmie-
nie:

„H.2. Jako mutagenne kategorii 3 z przypisanym
symbolem „Xn” i zwrotem R68 klasyfikuje
si´ preparaty zawierajàce jednà lub wi´cej
substancji powodujàcych takie skutki, zakla-
syfikowanych jako mutagenne z przypisa-
nym zwrotem R68, który okreÊla substancj´

mutagennà kategorii 3, je˝eli ich poszczegól-
ne st´˝enia w preparacie sà równe lub wi´k-
sze ni˝:

1) st´˝enie graniczne wymienione w wykazie
albo

2) st´˝enie okreÊlone w tabeli VIII lub VIII A,
gdy dana substancja lub substancje nie sà
wymienione w wykazie lub wymienione sà
bez wartoÊci granicznych.”;

5) po cz´Êci 8 dodaje si´ cz´Êç 9 w brzmieniu:

„Cz´Êç 9. DODATKOWE ZWROTY WSKAZUJÑCE
SZCZEGÓLNY RODZAJ ZAGRO˚ENIA DLA
LUDZI LUB ÂRODOWISKA STWARZANEGO

PRZEZ ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN, ICH
NUMERY ORAZ KRYTERIA STOSOWANIA

Dodatkowe zwroty wskazujàce rodzaj zagro˝enia
stwarzanego przez Êrodki ochrony roÊlin stanowià
uzupe∏nienie zwrotów R podanych w cz´Êci 8.

RSh1 — Dzia∏a toksycznie w kontakcie z oczami.

RSh2 — Mo˝e powodowaç nadwra˝liwoÊç na
Êwiat∏o.

RSh3 — Kontakt z parami powoduje oparzenia
skóry i oczu, kontakt z cieczà powoduje
odmro˝enia.

Kryteria przypisywania zwrotów wskazujàcych
szczególny rodzaj zagro˝enia stosowane w przy-
padku Êrodków ochrony roÊlin.

RSh1

Dzia∏a toksycznie w kontakcie z oczami.

Zwrot ten przypisuje si´ wówczas, gdy badania
dzia∏ania dra˝niàcego na oczy wykaza∏y widoczne
objawy dzia∏ania uk∏adowego (np. zwiàzane z in-
hibicjà cholinoesterazy) lub zaobserwowano pad-
ni´cia zwierzàt badanych, które sà prawdopodob-
nie zwiàzane z wch∏anianiem substancji aktywnej
przez b∏ony Êluzowe oka. Zwrot ten stosuje si´
równie˝ wtedy, gdy istnieje dowód dzia∏ania uk∏a-
dowego u ludzi w wyniku kontaktu z oczami.

W takich przypadkach nale˝y tak˝e okreÊliç w∏aÊci-
we Êrodki ochrony oczu.

RSh2

Mo˝e powodowaç nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o.

Zwrot ten przypisuje si´ wówczas, gdy istnieje
wyraêny dowód pochodzàcy z badaƒ doÊwiad-
czalnych lub z udokumentowanego nara˝enia lu-
dzi, ˝e produkty wywo∏ujà nadwra˝liwoÊç na Êwia-
t∏o. Zwrot ten stosuje si´ tak˝e w przypadku pro-
duktów zawierajàcych substancj´ aktywnà lub
sk∏adnik, które wywo∏ujà nadwra˝liwoÊç na Êwia-
t∏o u ludzi, je˝eli produkt zawiera sk∏adnik foto-
uczulajàcy w st´˝eniu 1 % wagowy lub wi´kszym.

W takich przypadkach nale˝y tak˝e okreÊliç w∏aÊci-
we Êrodki ochrony indywidualnej.

RSh3

Kontakt z parami powoduje oparzenia skóry
i oczu, kontakt z cieczà powoduje odmro˝enia.
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Zwrot ten przypisuje si´ Êrodkom ochrony roÊlin
w postaci skroplonego gazu (np. preparatom za-
wierajàcym bromek metylu).

W takich przypadkach nale˝y tak˝e okreÊliç w∏aÊci-
we Êrodki ochrony indywidualnej.

Zwrotu nie stosuje si´, je˝eli zastosowano zwrot
R34 lub R35.”.

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

Minister Zdrowia: M. Balicki
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o miarach

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i art. 6 ustawy z dnia 27 ma-
ja 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o miarach (Dz. U.
Nr 141, poz. 1493) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniej-
szego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63,
poz. 636), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

2) ustawà z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy
o czasie pracy kierowców oraz ustawy — Prawo
o miarach (Dz. U. Nr 155, poz. 1286),

3) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360),

4) ustawà z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie oceny zgodnoÊci oraz zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652),

5) ustawà z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy
o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 49, poz. 465),

6) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach me-
dycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896),

7) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy —
Prawo o miarach (Dz. U. Nr 141, poz. 1493)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 4 listopada 2004 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 30 i 31 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636), które stanowià:

„Art. 30. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. —
Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249
i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmie-
niu:

„3. Dyrektorów okr´gowych urz´dów
probierczych powo∏uje i odwo∏uje
Prezes Urz´du.

4. Naczelników obwodowych urz´-
dów probierczych powo∏uje i od-
wo∏uje Prezes Urz´du na wniosek
w∏aÊciwych dyrektorów okr´go-
wych urz´dów probierczych.”;

2) dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. 1. Prezes Rady Ministrów
okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy za-
kres dzia∏ania organów
i urz´dów administracji
probierczej.

2. Rada Ministrów, w drodze
rozporzàdzenia, tworzy
i znosi okr´gowe i obwo-
dowe urz´dy probiercze,
a tak˝e okreÊla ich obszar
dzia∏ania i siedziby, przy
uwzgl´dnieniu lokalnych
potrzeb oraz tradycji po-
szczególnych województw
i powiatów, jak równie˝


