
Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o leÊnym materiale rozmno˝eniowym
(Dz. U. Nr 73, poz. 761) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Dostawcy prowadzà dokumentacj´ w zakresie
obrotu leÊnym materia∏em rozmno˝eniowym, zwanà
dalej „dokumentacjà”, w sposób nast´pujàcy:

1) dzia∏ I — dokumentacja czynnoÊci nabycia leÊnego
materia∏u rozmno˝eniowego;

2) dzia∏ II — dokumentacja czynnoÊci oferowania zby-
cia lub zbywania leÊnego materia∏u rozmno˝enio-
wego;

3) dzia∏ III — dokumentacja czynnoÊci poÊrednictwa
w nabyciu oraz oferowaniu zbycia lub zbywaniu
leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego.

§ 2. W ka˝dym z dzia∏ów, o których mowa w § 1,
dokumentacja gromadzona jest chronologicznie, z po-
dzia∏em na kolejne lata kalendarzowe. 

§ 3. Po zakoƒczeniu kolejnego roku kalendarzowe-
go dostawca sporzàdza zestawienie dokumentacji
zgromadzonej w ka˝dym z dzia∏ów, o których mowa
w § 1; zestawienie to mo˝e zostaç sporzàdzone w for-
mie pisemnej lub w formie elektronicznych noÊników
informacji.

§ 4. Dokumentacja mo˝e byç prowadzona w for-
mie elektronicznych noÊników informacji, z zachowa-
niem jej orygina∏ów i jest przechowywana przez do-
stawców w sposób zapewniajàcy zachowanie jej do
kontroli organu administracji rzàdowej w∏aÊciwego
w sprawach obrotu leÊnym materia∏em rozmno˝enio-
wym. 

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak
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929
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leÊnym materia∏em 
rozmno˝eniowym

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

930
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów Êrodowiskowych oraz wzorów 
dokumentów, formy, cz´stotliwoÊci i terminów przekazywania informacji z rejestru wojewódzkiego 

do rejestru krajowego

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu
(EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfi-
katorów Êrodowiskowych;

2) wzory dokumentów, form´, cz´stotliwoÊç i termi-
ny przekazywania informacji z rejestru wojewódz-
kiego do rejestru krajowego.

§ 2. OkreÊla si´ wzór wniosku o wpis podmiotu do
rejestru weryfikatorów Êrodowiskowych, stanowiàcy
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Do rejestru krajowego przekazuje si´ nast´pu-
jàce informacje:

1) list´ organizacji aktualnie zarejestrowanych w sys-
temie ekorzàdzenia i audytu, majàcych siedzib´ na
obszarze województwa, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia ka˝dego roku — do 31 stycznia roku
nast´pnego;

2) list´ organizacji, majàcych siedzib´ na obszarze
województwa, których rejestracja w systemie eko-
rzàdzenia i audytu zosta∏a zawieszona, z informa-
cjà o przyczynach zawieszenia, wed∏ug stanu na
dzieƒ 31 grudnia ka˝dego roku — do dnia 31 stycz-
nia roku nast´pnego;

3) list´ organizacji, majàcych siedzib´ na obszarze
danego województwa, które wykreÊlono z syste-
mu ekorzàdzenia i audytu, z informacjà o przyczy-
nach wykreÊlenia, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grud-
nia ka˝dego roku — do dnia 31 stycznia roku na-
st´pnego;

4) informacje o zmianach bie˝àcych w rejestrze woje-
wódzkim — niezw∏ocznie po ich wprowadzeniu,

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).



jednak nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od daty no-
wego wpisu, dokonania zawieszenia albo dokona-
nia wykreÊlenia.

§ 4. Listy, o których mowa w § 3 pkt 1—3, i infor-
macje, o których mowa w § 3 pkt 4, przekazuje si´
w formie pisemnej oraz elektronicznej.

§ 5. OkreÊla si´ wzory dokumentów s∏u˝àcych do
przekazania list i informacji, o których mowa w § 3,
stanowiàce za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw Nr 94 — 6386 — Poz. 930

Minister Ârodowiska: w z. K. Szama∏ek

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 930)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2


