
Na podstawie art. 4 ust. 3 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) zakres danych, które zawiera wojewódzki rejestr
organizacji zarejestrowanych w systemie ekoza-
rzàdzania i audytu, zwany dalej „rejestrem woje-
wódzkim”;

2) wzór wniosku o rejestracj´ organizacji w rejestrze
wojewódzkim.

§ 2. Rejestr wojewódzki zawiera nast´pujàcy za-
kres danych:

1) list´ organizacji aktualnie zarejestrowanych w sys-
temie ekozarzàdzania i audytu, majàcych siedzib´
na obszarze województwa, obejmujàcà nast´pujà-
ce informacje:

a) nazw´,

b) siedzib´ i adres,

c) dat´ rejestracji,

d) dat´ ostatniej weryfikacji,

e) numer w rejestrze wojewódzkim,

f) informacje o miejscu/miejscach udost´pnienia
deklaracji Êrodowiskowej;

2) list´ organizacji, które po raz pierwszy z∏o˝y∏y
wniosek o rejestracj´ i oczekujà na wpis do reje-
stru wojewódzkiego;

3) list´ organizacji, których rejestracja zosta∏a zawie-
szona, zgodnie z zasadami funkcjonowania syste-
mu ekozarzàdzania i audytu, z podaniem przyczyn,
które powodujà koniecznoÊç zawieszenia;

4) list´ organizacji, które wykreÊlono z rejestru woje-
wódzkiego z podaniem powodów skreÊlenia.

§ 3. OkreÊla si´ wzór wniosku o rejestracj´ organi-
zacji w rejestrze wojewódzkim, stanowiàcy za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki, oraz wzoru wniosku o rejestracj´ organizacji
w rejestrze wojewódzkim

———————
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).

Minister Ârodowiska: w z. K. Szama∏ek
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 931)

WZÓR
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