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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przypadków, w których dzia∏alnoÊç zwiàzana z nara˝eniem
na promieniowanie jonizujàce nie podlega obowiàzkowi uzyskania zezwolenia albo zg∏oszenia,
oraz przypadków, w których mo˝e byç wykonywana na podstawie zg∏oszenia

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których
dzia∏alnoÊç zwiàzana z nara˝eniem na promieniowanie jonizujàce nie podlega obowiàzkowi uzyskania zezwolenia albo zg∏oszenia, oraz przypadków, w których
mo˝e byç wykonywana na podstawie zg∏oszenia
(Dz. U. Nr 137, poz. 1153) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego u˝ytku i wyrobów medycznych,
obrocie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium wyrobów powszechnego u˝ytku
i wyrobów medycznych, do których dodano
substancje promieniotwórcze,”;
b) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6) stosowanie lamp s∏u˝àcych do odtwarzania
obrazu lub innych urzàdzeƒ elektrycznych
pracujàcych przy ró˝nicy potencja∏ów nie
wi´kszej ni˝ 30 kV i wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce, je˝eli podczas normalnej pracy urzàdzenia moc dawki w odleg∏oÊci 0,1 m od dowolnej, dost´pnej jego powierzchni nie przekracza 1 µSv/h;
7) stosowanie urzàdzenia elektrycznego wytwarzajàcego promieniowanie jonizujàce innego ni˝ wymienione w pkt 6, którego typ

zosta∏ zatwierdzony w kraju cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, je˝eli podczas normalnej
pracy urzàdzenia moc dawki w odleg∏oÊci
0,1 m od dowolnej, dost´pnej jego powierzchni nie przekracza 1 µSv/h.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Dzia∏alnoÊç:
1) polegajàca na wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie, przechowywaniu, transporcie lub stosowaniu substancji zawierajàcych izotopy promieniotwórcze, w tym
rozszczepialne, których aktywnoÊç ca∏kowita lub st´˝enie promieniotwórcze przekracza wartoÊci podane w za∏àczniku do
rozporzàdzenia nie wi´cej ni˝ 100-krotnie,
je˝eli nie sà spe∏nione warunki okreÊlone
w § 2 w pkt 4 w lit. a i b;
2) okreÊlona w § 2 w pkt 5, je˝eli aktywnoÊç ca∏kowita lub st´˝enie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych
w substancjach promieniotwórczych,
których dotyczy ta dzia∏alnoÊç jest wy˝sza ni˝ 0,1 wartoÊci podanych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, lecz nie przekracza tych wartoÊci;
3) polegajàca na stosowaniu mikroskopów
elektronowych, je˝eli nie sà spe∏nione warunki okreÊlone w § 2 pkt 6
— mo˝e byç wykonywana na podstawie
zg∏oszenia.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.
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1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96,
poz. 959.
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