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USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. – PRAWO ATOMOWE (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 

908) 

Art. 3. 

W rozumieniu niniejszej ustawy użyte określenia oznaczają: 

1) audyt kliniczny - systematyczną kontrolę lub przegląd medycznych procedur 

radiologicznych, mające na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi 

świadczeń zdrowotnych poprzez usystematyzowaną analizę, w ramach której 

praktyka, procedury i wyniki radiologiczne są porównywane z uznanymi 

standardami oraz, w razie konieczności, modyfikację dotychczasowego 

postępowania lub wprowadzenie nowych standardów; 

1a) awaria projektowa - warunki awaryjne obiektu jądrowego uwzględnione w projekcie 

obiektu jądrowego zgodnie z ustalonymi wymaganiami projektowania, w których 

uszkodzenie paliwa oraz uwolnienia substancji promieniotwórczych są utrzymywane 

w ustalonych granicach; 

2) bezpieczeństwo jądrowe - osiągnięcie odpowiednich warunków eksploatacji, 

zapobieganie awariom i łagodzenie ich skutków, czego wynikiem jest ochrona 

pracowników i ludności przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania 

jonizującego z obiektów jądrowych; 

2a) ciężka awaria - warunki awaryjne obiektu jądrowego, poważniejsze niż awarie 

projektowe, prowadzące do znaczącej degradacji rdzenia reaktora i mogące 

prowadzić do znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych; 

3) dawka graniczna - wartość dawki promieniowania jonizującego, wyrażoną jako 

dawka skuteczna lub równoważna, dla określonych osób, pochodzącą od 

kontrolowanej działalności zawodowej, której, poza przypadkami przewidzianymi w 

ustawie, nie wolno przekroczyć; 

4) dawka pochłonięta - dawkę pochłoniętą określoną w załączniku nr 1 do ustawy; 

5) dawka równoważna - dawkę równoważną określoną w załączniku nr 1 do ustawy; 

6) dawka skuteczna (efektywna) - dawkę skuteczną (efektywną) określoną w załączniku 

nr 1 do ustawy; 

7) działania interwencyjne - działania, które zapobiegają narażeniu lub zmniejszają 

narażenie ludzi w wyniku zdarzenia radiacyjnego, polegające na oddziaływaniu na 

źródło promieniowania jonizującego, źródło skażeń promieniotwórczych, drogi 

rozprzestrzeniania tych skażeń oraz na ludzi; 
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1
) funkcja bezpieczeństwa - funkcję, którą dla zapewnienia bezpieczeństwa wypełnia 

system, element konstrukcji lub element wyposażenia obiektu jądrowego; 

7a) jednostka ochrony zdrowia - podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej z wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego; 

8) jednostka organizacyjna - każdy podmiot wykonujący działalność związaną z 

narażeniem; 

9) likwidacja obiektu jądrowego - doprowadzenie obiektu lub urządzenia do stanu 

niewymagającego ograniczeń z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej działalności; 

[10) likwidacja składowiska odpadów promieniotwórczych lub składowiska wypalonego 

paliwa jądrowego - doprowadzenie terenu, na którym znajduje się składowisko 

odpadów promieniotwórczych lub składowisko wypalonego paliwa jądrowego, do 

stanu niewymagającego ograniczeń z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej działalności;] 

10a) limity i warunki eksploatacyjne - określony w zezwoleniu na wykonywanie 

działalności związanej z narażeniem, polegającej na rozruchu lub eksploatacji 

obiektu jądrowego zbiór wymagań, ustalający graniczne wartości parametrów 

eksploatacyjnych obiektu jądrowego, wymaganą dyspozycyjność funkcjonalną i 

wydajność urządzeń tego obiektu oraz obsadę pracownikami; 

11) materiał jądrowy - rudy, materiały wyjściowe (źródłowe) lub specjalne materiały 

rozszczepialne, o których mowa w art. 197 Traktatu ustanawiającego Europejską 

Wspólnotę Energii Atomowej, zwanego dalej "Traktatem Euratom"; 

12) medycyna nuklearna - wszelką działalność diagnostyczną związaną z podawaniem 

pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, a także z zabiegami terapeutycznymi 

przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych; 

13) medyczna procedura radiologiczna - opis czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia badania lub zabiegu z wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego w celu postawienia diagnozy bądź leczenia; 

14) medyczny wypadek radiologiczny - niezamierzone wydarzenie, takie jak błąd w 

obsłudze urządzenia radiologicznego, awaria urządzenia radiologicznego lub 

przerwa w jego działaniu, a także inne nieszczęśliwe zdarzenie, którego 

konsekwencje nie mogą być pominięte z punktu widzenia ochrony radiologicznej 

pacjenta; 

15) narażenie - proces, w którym organizm ludzki podlega działaniu promieniowania 

jonizującego; 

16) narażenie wyjątkowe - narażenie osoby uczestniczącej w usuwaniu skutków 

zdarzenia radiacyjnego lub w działaniach interwencyjnych, w czasie których może 

ona otrzymać dawkę przekraczającą wartość rocznej dawki granicznej dla 

pracowników; 

16a) normalna eksploatacja - eksploatację obiektu jądrowego w zakresie limitów i 

warunków eksploatacyjnych; 

17) obiekt jądrowy - elektrownię jądrową, reaktor badawczy, zakład wzbogacania 

izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego 

paliwa jądrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, a także 
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bezpośrednio związany z którymkolwiek z tych obiektów i znajdujący się na jego 

terenie obiekt służący do przechowywania odpadów promieniotwórczych; 

18) objętość tarczowa - objętość guza nowotworowego lub innych tkanek, które są 

napromieniane w celu osiągnięcia planowanego efektu terapeutycznego; 

19) ochrona fizyczna - całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, 

mających na celu skuteczne zabezpieczenie materiałów jądrowych i obiektów 

jądrowych przed aktami terroru, dywersji, sabotażu i kradzieży; 

20) ochrona radiologiczna - zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w 

przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom - ograniczenie ich 

skutków do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy 

uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych; 

21) ochrona radiologiczna pacjenta - zespół czynności i ograniczeń zmierzających do 

zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące, które nie będzie 

nadmiernie utrudniało lub uniemożliwiało uzyskania pożądanych i uzasadnionych 

informacji diagnostycznych lub efektów leczniczych; 

[22) odpady promieniotwórcze - materiały stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające 

substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami, których wykorzystanie 

jest niecelowe lub niemożliwe, zakwalifikowane do kategorii odpadów wymienionych 

w art. 47; niniejsza definicja nie ma zastosowania do rozdziału 8a;] 

<22) odpady promieniotwórcze – materiały stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające 

substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami, których 

wykorzystanie nie jest przewidywane ani rozważane, zakwalifikowane do 

kategorii odpadów wymienionych w art. 47, w tym wypalone paliwo jądrowe 

przeznaczone do składowania; niniejsza definicja nie ma zastosowania do 

rozdziału 8a;> 

23) ogranicznik dawki (limit użytkowy dawki) - ograniczenie przewidywanych dawek 

indywidualnych, które mogą pochodzić od określonego źródła promieniowania 

jonizującego, uwzględnione podczas planowania ochrony radiologicznej w celach 

związanych z optymalizacją; 

[24) postępowanie z odpadami promieniotwórczymi - wszelkie działania związane z 

przetwarzaniem, przemieszczaniem, przechowywaniem lub składowaniem odpadów 

promieniotwórczych, włącznie z usuwaniem skażeń promieniotwórczych i likwidacją 

obiektu; 

25) postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym - wszelkie działania włącznie z 

likwidacją obiektu, związane z przerobem, przemieszczaniem, przechowywaniem lub 

składowaniem wypalonego paliwa jądrowego;] 

<24) postępowanie z odpadami promieniotwórczymi – działania związane z 

przetwarzaniem, przemieszczaniem, przechowywaniem lub składowaniem 

odpadów promieniotwórczych, włącznie z odprowadzaniem odpadów 

promieniotwórczych do środowiska, z wyłączeniem transportu odpadów 

promieniotwórczych poza terenem jednostki organizacyjnej; 

25) postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym – działania związane z 

przerobem, przemieszczaniem lub przechowywaniem wypalonego paliwa 

jądrowego, z wyłączeniem transportu wypalonego paliwa jądrowego poza 

terenem jednostki organizacyjnej;> 
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25a) postulowane zdarzenie inicjujące - zdarzenie zidentyfikowane przy projektowaniu 

obiektu jądrowego jako mogące prowadzić do przewidywanego zdarzenia 

eksploatacyjnego lub warunków awaryjnych; 

26) poziom interwencyjny - liczbową wartość dawki skutecznej lub równoważnej 

możliwej do uniknięcia albo poziom zawartości izotopów promieniotwórczych w 

żywności, wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i środkach żywienia 

zwierząt, których możliwość przekroczenia oznacza konieczność rozważenia 

podjęcia określonych działań interwencyjnych; 

27) poziomy referencyjne - dawki promieniowania jonizującego na powierzchnię skóry 

w badaniach rentgenodiagnostycznych lub poziomy aktywności - w przypadku 

podawania pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, dotyczące badań 

typowych pacjentów, dla poszczególnych kategorii urządzeń radiologicznych; 

poziomy referencyjne nie mogą być przekraczane w przypadku powszechnie 

stosowanych medycznych procedur radiologicznych, jeżeli stosuje się właściwe 

sposoby postępowania i urządzenia techniczne; poziomy referencyjne mogą być 

przekraczane w przypadku istnienia istotnych wskazań klinicznych; 

28) pracodawca zewnętrzny - pracodawcę zatrudniającego pracowników, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, prowadzących dowolną działalność na terenie 

kontrolowanym u innego pracodawcy; 

29) pracownik - pracownika w rozumieniu przepisów Prawa pracy, osobę wykonującą 

pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, jak również osobę wykonującą 

działalność na własny rachunek, którzy w warunkach narażenia na promieniowanie 

jonizujące mogą otrzymać dawki przekraczające wartości dawek granicznych 

określonych dla osób z ogółu ludności; 

30) pracownik zewnętrzny - pracownika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, 

zatrudnionego przez pracodawcę zewnętrznego lub wykonującego działalność na 

własny rachunek, prowadzącego dowolną działalność na terenie kontrolowanym, za 

który nie jest odpowiedzialny ani on, ani jego pracodawca; 

31) praktykant - osobę odbywającą szkolenie lub praktykę w jednostce organizacyjnej w 

celu uzyskania określonych umiejętności; 

32) program zapewnienia jakości - system działań gwarantujący spełnienie określonych 

wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w zależności od 

prowadzonej działalności, a w przypadku działalności z materiałami jądrowymi lub 

obiektami jądrowymi także wymagań ochrony fizycznej; 

33) promieniowanie jonizujące - promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio 

lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal 

elektromagnetycznych o długości do 100 nm (nanometrów); 

34) promieniowanie naturalne - promieniowanie jonizujące emitowane ze źródeł 

pochodzenia naturalnego ziemskiego i kosmicznego; 

35) przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego - obiekt jądrowy przeznaczony do 

bezpiecznego, stabilnego i chronionego przechowywania wypalonego paliwa 

jądrowego po jego wyładowaniu z reaktora lub basenu przy reaktorze, a przed 

przekazaniem do przerobu lub składowania w charakterze odpadu 

promieniotwórczego; 

[36) przechowywanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego - 

magazynowanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego z 
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zamiarem ponownego ich wydobycia w celu przetworzenia lub przerobu albo 

składowania;] 

<36) przechowywanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa 

jądrowego – magazynowanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego 

paliwa jądrowego z zamiarem ponownego ich wydobycia;> 

37) przerób wypalonego paliwa jądrowego - proces lub działanie zmierzające do 

wydobycia części lub wszystkich izotopów promieniotwórczych z wypalonego 

paliwa jądrowego w celu ich dalszego wykorzystania; 

38) przetwarzanie materiałów jądrowych - proces lub działanie zmierzające do zmiany 

postaci fizycznej lub chemicznej (konwersja) materiału jądrowego, począwszy od 

konwersji rudy uranu lub toru, aż do uzyskania materiału w postaci paliwa 

jądrowego lub dowolnej postaci, nadającej się do innych zastosowań tych 

materiałów, w tym przerób wypalonego paliwa jądrowego oraz przetwarzanie 

odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe; 

[39) przetwarzanie odpadów promieniotwórczych - proces lub działanie zmierzające do 

minimalizacji objętości odpadów, segregację odpadów według kategorii oraz 

przygotowanie ich do transportu lub składowania;] 

<39) przetwarzanie odpadów promieniotwórczych – proces lub działanie 

zmierzające do minimalizacji objętości odpadów, segregację odpadów według 

kategorii lub podkategorii oraz przygotowanie ich do transportu lub 

składowania;> 

39a) przewidywane zdarzenie eksploatacyjne - proces eksploatacyjny odbiegający od 

normalnej eksploatacji, którego wystąpienie jest przewidywane co najmniej jeden raz 

podczas okresu eksploatacji obiektu jądrowego, ale który - dzięki zastosowaniu 

odpowiednich rozwiązań projektowych - nie spowoduje znaczącego uszkodzenia 

systemów lub elementów konstrukcji lub wyposażenia ważnych dla bezpieczeństwa 

obiektu jądrowego, a także nie doprowadzi do powstania warunków awaryjnych; 

40) radiologia zabiegowa - wszelkie procedury lecznicze i diagnostyczne dokonywane 

poprzez skórę pacjenta lub w inny sposób, wykonywane w znieczuleniu miejscowym 

lub znieczuleniu ogólnym oraz przy użyciu obrazowania fluoroskopowego dla 

lokalizacji zmiany chorobowej i dla monitorowania medycznej procedury 

radiologicznej, a także kontroli i dokumentowania terapii; 

41) radioterapia - wszelką działalność terapeutyczną związaną z wykorzystaniem 

urządzeń radiologicznych, w tym: 

a) terapię powierzchniową dla leczenia nowotworów położonych w skórze 

człowieka oraz terapię głęboką dla leczenia nowotworów i ewentualnie 

niektórych innych zmian chorobowych położonych w narządach i tkankach o 

innej lokalizacji (teleradioterapia), 

b) wprowadzanie źródła izotopowego bezpośrednio do narządów wewnętrznych 

śródtkankowo, dojamowo, lub umieszczanie go na powierzchni ciała pacjenta 

(brachyterapia), 

c) zamierzone wprowadzenie do ustroju terapeutycznych ilości produktów 

radiofarmaceutycznych; 

42) rentgenodiagnostyka - wszelką działalność diagnostyczną związaną z 

wykorzystaniem aparatów rentgenowskich; 
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43) skażenie promieniotwórcze - skażenie przedmiotów, pomieszczeń, środowiska lub 

osób przez niepożądaną obecność substancji promieniotwórczych, przy czym w 

szczególnym przypadku ciała ludzkiego obejmuje zarówno skażenie zewnętrzne, jak 

i skażenie wewnętrzne, niezależnie od drogi wniknięcia substancji 

promieniotwórczej do organizmu; 

[44) składowanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego - 

złożenie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego w obiekcie 

do tego przeznaczonym bez zamiaru ponownego ich wydobycia;] 

<44) składowanie odpadów promieniotwórczych – złożenie odpadów 

promieniotwórczych w składowisku odpadów promieniotwórczych bez zamiaru 

ponownego ich wydobycia;> 

45) substancja promieniotwórcza - substancję zawierającą jeden lub więcej izotopów 

promieniotwórczych o takiej aktywności lub stężeniu promieniotwórczym, które nie 

mogą być pominięte z punktu widzenia ochrony radiologicznej; 

46) system zarządzania jakością - zespół systematycznie planowanych i wykonywanych 

działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia, że dana struktura, układ lub 

ich części składowe bądź procedury będą działać w sposób zadowalający, spełniając 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 33c ust. 9 pkt 2; 

47) szkoda dla zdrowia człowieka - oszacowane ryzyko skrócenia długości i pogorszenia 

jakości życia ludzi w następstwie narażenia na promieniowanie jonizujące; obejmuje 

straty wynikające ze skutków somatycznych, nowotworów i poważnych zaburzeń 

genetycznych; 

48) teren kontrolowany - teren o kontrolowanym dostępie, objęty specjalnymi 

przepisami mającymi na celu ochronę przed promieniowaniem jonizującym lub 

rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych; 

49) teren nadzorowany - teren objęty specjalnym nadzorem, w celu ochrony przed 

promieniowaniem jonizującym; 

49a) typ zamkniętego źródła promieniotwórczego - oznaczenie katalogowe źródła lub 

zespół cech konstrukcyjnych i parametrów fizycznych charakteryzujących punktowe, 

powierzchniowe oraz liniowe źródło promieniotwórcze, w tym rodzaj 

wykorzystywanego promieniowania jonizującego; 

50) urządzenia radiologiczne - źródła promieniowania jonizującego lub urządzenia 

służące do detekcji promieniowania jonizującego, wykorzystywane do celów 

leczniczych lub diagnostycznych; 

50a) warunki awaryjne - odchylenia od normalnej eksploatacji obiektu jądrowego 

poważniejsze niż przewidywane zdarzenia eksploatacyjne; 

50b) warunki projektowe - warunki występujące przy normalnej eksploatacji obiektu 

jądrowego, przewidywanych zdarzeniach eksploatacyjnych i podczas awarii 

projektowych, uwzględnione w projekcie obiektu jądrowego, zgodnie z ustalonymi 

kryteriami projektowania i przy zachowawczym podejściu; 

51) wypalone paliwo jądrowe - paliwo jądrowe, które zostało napromieniowane w 

rdzeniu reaktora oraz na stałe usunięte z rdzenia; 

52) wzbogacanie izotopowe - proces polegający na rozdzielaniu izotopów uranu w celu 

zwiększenia zawartości uranu 235 w produkcie wyjściowym; 
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53) zagrożenie (narażenie potencjalne) - narażenie, które może nastąpić, przy czym 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia może być wcześniej oszacowane; 

[54) zamknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych lub składowiska wypalonego 

paliwa jądrowego - zaprzestanie dostarczania odpadów promieniotwórczych lub 

wypalonego paliwa jądrowego do składowiska, na podstawie decyzji właściwego 

organu, oraz wykonanie wszelkich prac koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa 

składowiska;] 

<54) zamknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych – zaprzestanie 

dostarczania odpadów promieniotwórczych do składowiska, na podstawie 

decyzji właściwego organu, oraz wykonanie prac koniecznych do zapewnienia 

bezpieczeństwa składowiska;> 

54a) zamknięte źródło promieniotwórcze - źródło promieniotwórcze o takiej budowie, 

która w warunkach określonych dla jego stosowania uniemożliwia przedostanie się 

do środowiska zawartej w nim substancji promieniotwórczej; 

55) zdarzenie radiacyjne - sytuację związaną z zagrożeniem, wymagającą podjęcia 

pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności; 

55
1
) zintegrowany system zarządzania - system zarządzania obejmujący elementy 

związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem, zapewnieniem jakości, 

kwestiami ekonomicznymi oraz ochroną fizyczną, dający priorytet bezpieczeństwu 

jądrowemu przez zapewnienie, że wszystkie decyzje są podejmowane po analizie ich 

wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną i 

zabezpieczenia materiałów jądrowych; 

55a) źródło niekontrolowane - zamknięte źródło promieniotwórcze zawierające izotop 

promieniotwórczy, którego aktywność w chwili wykrycia źródła przekracza wartość 

poziomu progowego aktywności P1 podaną w załączniku nr 2 do ustawy, a które nie 

zostało objęte nadzorem i kontrolą w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej przez organy dozoru jądrowego albo zostało nimi objęte, ale kontrola 

i nadzór nad tym źródłem zostały utracone, w szczególności z powodu porzucenia, 

zaginięcia, kradzieży albo niezgodnego z prawem przekazania źródła; 

56) źródło promieniotwórcze - substancję promieniotwórczą przygotowaną do 

wykorzystywania jej promieniowania jonizującego; 

57) źródło promieniowania jonizującego - źródło promieniotwórcze, urządzenie 

zawierające takie źródło, urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące lub 

urządzenie emitujące substancje promieniotwórcze; 

58) źródło wysokoaktywne - zamknięte źródło promieniotwórcze zawierające izotop 

promieniotwórczy, którego aktywność w momencie wytworzenia źródła albo, jeżeli 

wartość ta nie jest znana, w momencie jego wprowadzenia do obrotu jest równa 

wartości poziomu progowego aktywności P2 podanej w załączniku nr 2 do ustawy 

lub wyższa od niej; zamknięte źródło promieniotwórcze przestaje być źródłem 

wysokoaktywnym, jeżeli jego aktywność spadnie poniżej poziomu progowego 

aktywności P1 podanej w załączniku nr 2 do ustawy. 

 

Art. 4. 

1. Wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na: 
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[1) wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, składowaniu, transporcie lub 

stosowaniu materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz 

wypalonego paliwa jądrowego i obrocie nimi, a także na wzbogacaniu izotopowym,] 

<1) wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie, stosowaniu 

materiałów jądrowych lub źródeł promieniotwórczych i obrocie tymi 

materiałami lub źródłami,> 

<1a) przechowywaniu, transporcie, przetwarzaniu lub składowaniu odpadów 

promieniotwórczych, 

1b) przechowywaniu, transporcie lub przerobie wypalonego paliwa jądrowego i 

obrocie tym paliwem, 

1c) wzbogacaniu izotopowym,> 

2) budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych, 

[3) budowie, eksploatacji, zamknięciu i likwidacji składowisk odpadów 

promieniotwórczych,] 

<3) budowie, eksploatacji i zamknięciu składowisk odpadów 

promieniotwórczych,> 

4) produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła 

promieniotwórcze oraz obrocie tymi urządzeniami, 

5) uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, 

6) uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania 

jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich, 

7) zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym 

wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do 

implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 

657), obrocie tymi wyrobami oraz przywozie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i wywozie z tego terytorium tych wyrobów i wyrobów powszechnego 

użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze, 

8) zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w 

celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych - 

wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej, z zastrzeżeniem art. 6 pkt 1. 

2. Działalność polegająca na dodawaniu substancji promieniotwórczych do żywności, 

zabawek, osobistych ozdób lub kosmetyków oraz przywozie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium takich wyrobów jest zabroniona.  

<3. Działalność polegająca na obrocie odpadami promieniotwórczymi jest 

zabroniona.> 

 

Art. 47. 

[1. Odpady promieniotwórcze są kwalifikowane ze względu na poziom aktywności lub moc 

dawki na powierzchni do kategorii odpadów: niskoaktywnych, średnioaktywnych i 

wysokoaktywnych. Kategorie mogą być podzielone na podkategorie ze względu na okres 
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połowicznego rozpadu zawartych w odpadach izotopów promieniotwórczych lub moc 

cieplną.] 

<1. Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się ze względu na stężenie promieniotwórcze 

zawartych w tych odpadach izotopów promieniotwórczych do następujących 

kategorii odpadów: 

1) niskoaktywnych; 

2) średnioaktywnych; 

3) wysokoaktywnych.> 

<1a. Kategorie odpadów promieniotwórczych mogą być podzielone na podkategorie ze 

względu na okres połowicznego rozpadu i stężenie promieniotwórcze zawartych w 

tych odpadach izotopów promieniotwórczych. 

1b. Ciekłe odpady promieniotwórcze kwalifikuje się dodatkowo ze względu na 

aktywność izotopów promieniotwórczych zawartych w tych odpadach. 

1c. Wypalone paliwo jądrowe przeznaczone do składowania kwalifikuje się do kategorii 

odpadów promieniotwórczych wysokoaktywnych.> 

2. Wycofane z użytkowania (zużyte) zamknięte źródła promieniotwórcze tworzą dodatkową 

kategorię odpadów promieniotwórczych. 

3. Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze kwalifikowane są ze względu na poziom 

aktywności do podkategorii zużytych zamkniętych źródeł: niskoaktywnych, 

średnioaktywnych i wysokoaktywnych, które ze względu na okres połowicznego rozpadu 

zawartych w nich izotopów dzieli się na krótkożyciowe i długożyciowe. 

 

Art. 48. 

1. Kwalifikacji odpadów promieniotwórczych dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, 

na terenie której znajdują się odpady, a w momencie przyjmowania odpadów kierownik 

jednostki organizacyjnej przyjmującej odpady promieniotwórcze. 

2. Kwalifikacji odpadów promieniotwórczych może dokonać Prezes Agencji w przypadku: 

1) rozbieżności między kwalifikacją dokonaną przez kierownika jednostki 

organizacyjnej, na terenie której znajdują się odpady, a kwalifikacją dokonaną przez 

kierownika jednostki organizacyjnej przyjmującej odpady; 

2) stwierdzenia nieprawidłowości w kwalifikacji, o której mowa w ust. 1[.]<;> 

<3) niedokonania przez kierownika jednostki organizacyjnej kwalifikacji odpadów 

promieniotwórczych.> 

<3. Kwalifikacja odpadów promieniotwórczych dokonywana przez Prezesa Agencji 

następuje w drodze decyzji. 

 4. Koszty kwalifikacji odpadów promieniotwórczych, dokonanej przez Prezesa 

Agencji, w szczególności koszty badań i pomiarów koniecznych do dokonania 

kwalifikacji odpadów promieniotwórczych, ponosi: 

1) kierownik jednostki organizacyjnej, który dokonał nieprawidłowej kwalifikacji 

odpadów promieniotwórczych, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 

lub 2; 

2) kierownik jednostki organizacyjnej, który nie dokonał kwalifikacji odpadów 

promieniotwórczych.> 
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<Art. 48a. 

1. Jednostka organizacyjna, w której powstają odpady promieniotwórcze lub wypalone 

paliwo jądrowe, odpowiada za zapewnienie możliwości postępowania z odpadami 

promieniotwórczymi oraz z wypalonym paliwem jądrowym, w tym za zapewnienie 

finansowania tego postępowania, od momentu ich powstania aż po ich oddanie do 

składowania, łącznie z finansowaniem składowania. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie z odpadami 

promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym odpowiada za 

bezpieczeństwo w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym 

paliwem jądrowym, w szczególności za zapewnienie ochrony radiologicznej, a tam, 

gdzie ma to zastosowanie, także ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów 

jądrowych. 

3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może zostać przeniesiona na inny 

podmiot. 

4. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, obejmuje odpowiedzialność jednostki 

organizacyjnej, w której powstało wypalone paliwo jądrowe, za odpady 

promieniotwórcze pochodzące z przerobu tego paliwa, chyba że odpowiedzialność 

za te odpady przejęła na podstawie pisemnego oświadczenia jednostka 

organizacyjna, która dokonała przerobu wypalonego paliwa jądrowego. 

Art. 48b. 

1. Jednostka organizacyjna planuje i wykonuje działalność związaną z narażeniem w 

sposób uniemożliwiający powstawanie odpadów promieniotwórczych. 

2. W przypadku gdy z uwagi na charakter wykonywanej działalności związanej 

z narażeniem nie jest możliwe spełnienie wymagania, o którym mowa w ust. 1, 

jednostka organizacyjna, w której powstają odpady promieniotwórcze, zapewnia: 

1) powstawanie odpadów promieniotwórczych na najniższym rozsądnie 

osiągalnym poziomie zarówno pod względem objętości, aktywności, jak i 

stężenia promieniotwórczego; 

2) minimalizowanie wpływu tych odpadów na środowisko. 

3. W procesie lokalizacji, projektowania, budowy, eksploatacji i zamknięcia 

składowiska odpadów promieniotwórczych stosuje się rozwiązania techniczne 

i organizacyjne, zgodne z zasadą optymalizacji, o której mowa w art. 9 ust. 1. 

Art. 48c. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której powstały odpady promieniotwórcze, 

przekazuje te odpady do składowania lub przetwarzania w terminie określonym w 

zezwoleniu. Zezwolenie może określać inny niż składowanie lub przetwarzanie 

sposób dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wypalonego paliwa jądrowego, chyba że 

paliwo to stało się przedmiotem obrotu.> 

 

Art. 49. 

[1. Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie której znajdują się odpady 

promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe, obowiązany jest prowadzić ich 
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ewidencję. Ewidencjonowanie obejmuje każdy z rodzajów działań w postępowaniu z 

odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym.] 

<1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której powstały albo do której zostały 

przekazane odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe, prowadzi na 

kartach ewidencyjnych ewidencję tych odpadów lub wypalonego paliwa 

jądrowego.> 

<1a. Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1, sporządza kartę 

ewidencyjną oraz jej kopię dla każdego opakowania z odpadami 

promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym. 

1b. Karty, o której mowa w ust. 1a, nie sporządza się w przypadku przekazania do 

jednostki organizacyjnej odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa 

jądrowego, dla których karta ewidencyjna została sporządzona. 

1c. W karcie ewidencyjnej zamieszcza się informacje: 

1) charakteryzujące odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe 

i opakowania, w których one się znajdują; 

2) dotyczące pomiarów radiologicznych opakowań z odpadami 

promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym; 

3) o działaniach w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z 

wypalonym paliwem jądrowym; 

4) dotyczące wyników kontroli zgodności stanu odpadów promieniotwórczych 

z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej. 

1d. Karty ewidencyjne przekazuje się z odpadami promieniotwórczymi lub 

z wypalonym paliwem jądrowym przy działaniach w postępowaniu z odpadami 

promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym.> 

[2. Odpady promieniotwórcze zawierające materiał jądrowy oraz wypalone paliwo jądrowe 

podlegają ochronie fizycznej.] 

<3. Na podstawie kart ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1, kierownik jednostki 

organizacyjnej: 

1) przyjmującej odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe w celu 

ich przechowywania, przetwarzania, przerobu lub składowania, lub 

2) wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, 

eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych 

– prowadzi, w formie informatycznej bazy danych, wspólną ewidencję dla działań w 

postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem 

jądrowym, zwaną dalej „wspólną ewidencją”. 

4. Wspólna ewidencja obejmuje w szczególności dane dotyczące: 

1) miejsca przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych lub 

wypalonego paliwa jądrowego; 

2) kategorii, do której zakwalifikowano odpady promieniotwórcze lub informacji, 

że jest to wypalone paliwo jądrowe; 

3) charakterystyki fizykochemicznej odpadów promieniotwórczych lub 

wypalonego paliwa jądrowego; 
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4) aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego każdego izotopu 

promieniotwórczego zawartego w odpadach promieniotwórczych lub 

w wypalonym paliwie jądrowym; 

5) nazwy jednostki organizacyjnej, która przekazała odpady promieniotwórcze lub 

wypalone paliwo jądrowe – w przypadku odpadów promieniotwórczych lub 

wypalonego paliwa jądrowego przekazanych do przechowywania, 

przetwarzania, przerobu lub składowania; 

6) działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym 

paliwem jądrowym. 

5. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, sporządza kopię 

wspólnej ewidencji. 

6. Kopię wspólnej ewidencji sporządza się na informatycznych nośnikach danych 

według stanu na dzień 31 grudnia danego roku i przechowuje się w miejscu 

zapewniającym należytą ochronę przed utratą lub zniszczeniem. 

7. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przekazuje na piśmie 

Prezesowi Agencji w terminie do dnia 31 stycznia dane, o których mowa w ust. 4, 

obejmujące rok kalendarzowy poprzedzający przekazanie. 

8. Prezes Agencji, na podstawie danych, o których mowa w ust. 4, bilansuje w skali 

kraju odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe przekazane do 

przechowywania, przerobu, przetwarzania lub składowania oraz wytworzone 

w obiektach jądrowych, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.> 

 

<Art. 49a. 

Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 49 ust. 1, przeprowadza, nie 

rzadziej niż raz w roku, kontrolę zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z 

informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej. 

Art. 49b. 

Odpady promieniotwórcze zawierające materiał jądrowy oraz wypalone paliwo jądrowe 

podlegają ochronie fizycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony fizycznej 

materiałów jądrowych.> 

 

[Art. 50. 

Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe przechowuje się w warunkach 

umożliwiających ich segregację oraz w sposób zapewniający ochronę ludzi i środowiska.] 

<Art. 50. 

1. Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe przechowuje się w sposób 

zapewniający ochronę ludzi i środowiska pod względem ochrony radiologicznej w 

warunkach normalnych i w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych, w szczególności 

zabezpieczając je przed rozlaniem, rozproszeniem lub uwolnieniem. 

2. Odpady promieniotwórcze przechowuje się w sposób umożliwiający ich segregację 

według kategorii i podkategorii. 

3. Wejście do magazynu odpadów promieniotwórczych oznacza się tablicą 

informacyjną. 
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4. Opakowania przeznaczone do przechowywania odpadów promieniotwórczych 

dostosowuje się do stanu skupienia i właściwości fizykochemicznych odpadów 

promieniotwórczych z uwzględnieniem ich planowanego okresu przechowywania 

i dalszego postępowania z tymi odpadami. 

5. Materiał, z którego jest wykonane opakowanie przeznaczone do przechowywania 

odpadów promieniotwórczych, nie może wchodzić w reakcje chemiczne z odpadami 

promieniotwórczymi.> 

 

<Art. 50a. 

1. Wypalone paliwo jądrowe, po okresie schładzania w basenie przy reaktorze, 

przechowuje się w przechowalniku mokrym (w środowisku wodnym) lub 

przechowalniku suchym (w środowisku gazu obojętnego), w warunkach 

zapewniających nieprzekroczenie na powierzchni wypalonego elementu paliwowego 

temperatury dopuszczalnej dla danego rodzaju paliwa jądrowego oraz 

zapobiegających wystąpieniu samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia 

(zachowanie podkrytyczności). 

2. W obliczeniach wykazujących zachowanie podkrytyczności jest dozwolone 

uwzględnienie wypalenia przechowywanego wypalonego paliwa jądrowego. 

3. Zachowanie podkrytyczności zapewnia się w szczególności przez: 

1) utrzymanie właściwej odległości między poszczególnymi wypalonymi 

elementami paliwowymi; 

2) stosowanie pochłaniaczy neutronów. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną 

z narażeniem, polegającą na eksploatacji przechowalnika wypalonego paliwa 

jądrowego, przeprowadza kontrolę tego przechowalnika. 

5. Wejście do przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego oznacza się tablicą 

informacyjną.> 

 

[Art. 51. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii i podkategorii, 

uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 47 ust. 1 i 3; 

2) sposób prowadzenia ewidencji i kontroli odpadów promieniotwórczych oraz wzór 

karty ewidencyjnej, uwzględniając sposób prowadzenia wspólnej ewidencji dla 

różnych działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi oraz rodzaje 

czynności kontrolnych; 

3) warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa 

jądrowego i wymogi, jakim muszą odpowiadać obiekty, pomieszczenia i opakowania 

przeznaczone do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów 

promieniotwórczych, z uwzględnieniem stanu skupienia i innych właściwości 

fizykochemicznych odpadów, a także wymogi, jakim muszą odpowiadać 

przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego.] 
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[Art. 52. 

1. Odpady promieniotwórcze ciekłe lub gazowe, powstałe w wyniku działalności określonej 

w art. 4 ust. 1, mogą być odprowadzane do środowiska, o ile ich stężenie 

promieniotwórcze w środowisku może być pominięte z punktu widzenia ochrony 

radiologicznej. Sposób odprowadzania odpadów i ich dopuszczalną aktywność określa 

się w zezwoleniu. 

2. Odpady promieniotwórcze, które zostały przetworzone lub nie wymagają przetwarzania, 

oraz wypalone paliwo jądrowe, które nie będzie przerabiane - są składowane w 

składowiskach. 

3. Wypalone paliwo jądrowe przeznaczone do składowania traktuje się jak odpady 

wysokoaktywne. 

4. Odpady promieniotwórcze można składować wyłącznie w stanie stałym, w opakowaniach 

zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska pod względem ochrony 

radiologicznej, przy zapewnieniu odprowadzania ciepła i niedopuszczeniu do powstania 

masy krytycznej oraz prowadzeniu stałej kontroli tych czynników w okresie składowania, 

a także po zamknięciu składowiska.] 

<Art. 52. 

1. Odpady promieniotwórcze ciekłe lub gazowe, powstałe w wyniku działalności, o 

której mowa w art. 4 ust. 1, mogą być odprowadzane do środowiska, o ile ich 

stężenie promieniotwórcze w środowisku może być pominięte z punktu widzenia 

ochrony radiologicznej. Sposób odprowadzania odpadów, aktywność 

odprowadzanych odpadów i ich dopuszczalne stężenie promieniotwórcze w 

momencie odprowadzania do środowiska określa się w zezwoleniu. 

2. Odpady promieniotwórcze przeznaczone do składowania składuje się 

w składowiskach odpadów promieniotwórczych. 

3. Odpady promieniotwórcze składuje się wyłącznie w stanie stałym, w opakowaniach 

zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska pod względem ochrony 

radiologicznej, przy zapewnieniu odprowadzania ciepła i niedopuszczeniu do 

powstania masy krytycznej oraz przy stałym prowadzeniu kontroli tych czynników 

w okresie składowania, a także po zamknięciu składowiska. 

4. Wejście do składowiska odpadów promieniotwórczych oznacza się tablicą 

informacyjną.> 

 

Art. 53. 

1. Składowiska odpadów promieniotwórczych dzieli się na powierzchniowe i głębokie.  

[1a. Do budowy i eksploatacji składowisk głębokich odpadów promieniotwórczych stosuje się 

przepisy działu IIIa ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) dotyczące podziemnych składowisk odpadów 

niebezpiecznych.] 

2. Składowisko odpadów promieniotwórczych może być uznane, w drodze decyzji Prezesa 

Agencji, za Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych. 

<3. Składowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych może być uznane za 

Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, jeżeli co najmniej przez 11 

miesięcy w roku umożliwia: 
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1)  składowanie: 

a) odpadów promieniotwórczych krótkożyciowych niskoaktywnych 

i średnioaktywnych, 

b) zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych krótkożyciowych 

niskoaktywnych i średnioaktywnych; 

2)  przechowywanie: 

a) odpadów promieniotwórczych długożyciowych niskoaktywnych 

i średnioaktywnych, 

b) zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych długożyciowych 

niskoaktywnych i średnioaktywnych. 

4. Składowisko głębokie odpadów promieniotwórczych może być uznane za Krajowe 

Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, jeżeli co najmniej przez 11 miesięcy w 

roku umożliwia składowanie wszystkich kategorii odpadów promieniotwórczych. 

5. W przypadku gdy składowisko odpadów promieniotwórczych przestanie spełniać 

którykolwiek z wymogów, o których mowa w ust. 3 lub 4, Prezes Agencji cofa, w 

drodze decyzji, uznanie tego składowiska za Krajowe Składowisko Odpadów 

Promieniotwórczych.> 

 

<Art. 53a. 

1. Składowiska odpadów promieniotwórczych lokalizuje się, buduje, eksploatuje i 

zamyka w sposób uniemożliwiający otrzymanie przez osoby z ogółu ludności w 

ciągu roku dawki skutecznej (efektywnej) ze wszystkich dróg narażenia 

przekraczającej wartość 0,1 mSv. 

2. Składowiska odpadów promieniotwórczych lokalizuje się na obszarach, na których 

środowisko przyrodnicze podlega łagodnie przebiegającej ewolucji, a warunki nią 

kształtowane mogą być wiarygodnie prognozowane przez: 

1)  500 lat – w przypadku składowiska powierzchniowego; 

2)  10 000 lat – w przypadku składowiska głębokiego. 

3. Składowisko głębokie lokalizuje się w formacjach geologicznych posiadających 

miąższość i rozciągłość niezbędne dla obiektów składowiska i filarów ochronnych.  

Art. 53b. 

1. Składowisk głębokich odpadów promieniotwórczych nie lokalizuje się: 

1) na obszarach występowania lub zagrożonych oddziaływaniem gwałtownych 

zjawisk, w tym: 

a) powodzi o większym prawdopodobieństwie pojawienia się niż dla wody 

1000-letniej, 

b) zwiększonej aktywności sejsmicznej naturalnej lub indukowanej 

działalnością człowieka, 

c)  zwiększonej aktywności tektonicznej oraz na przebiegu stref uskokowych, 

d)  ruchów masowych ziemi, 

e)  osiadania lub zapadania się terenu, 

f) zjawisk krasowych lub sufozyjnych, 
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g)  intensywnej erozji wgłębnej lub powierzchniowej; 

2) w obrębie obszarów aglomeracji miejskich i skupionego osadnictwa oraz 

obszarach wyższej wartości społecznej (kulturowej, rekreacyjnej i zdrowotnej); 

3) w strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych; 

4) w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych; 

5) w podziemnych wyrobiskach górniczych powstałych w wyniku wydobycia 

kopalin; 

6) na terenach górniczych wyznaczonych do działalności polegającej na 

wydobywaniu kopalin ze złóż; 

7) na obszarach, na których udokumentowano złoża kopalin, których miejsce 

występowania może być niesprzyjające dla lokalizacji składowiska; 

8) w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 

21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014). 

2. Składowiska głębokie mogą być lokalizowane w miejscach, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 i 5, w przypadku wykazania na podstawie ocen i analiz, o których mowa w art. 

53c ust. 1 i w art. 53d ust. 1, braku negatywnego wpływu czynników, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, na bezpieczeństwo składowiska. 

3. Składowisk powierzchniowych odpadów promieniotwórczych nie lokalizuje się na 

obszarach, o których mowa w ust. 1, oraz: 

1) poniżej poziomu zwierciadła wód podziemnych i na terenach, na których może 

występować stałe lub okresowe podtapianie obiektów składowiska; 

2) w rejonach charakteryzujących się krótkimi drogami krążenia wód 

powodującymi szybką migrację zanieczyszczeń do biosfery lub zbiorników 

podziemnych wód użytkowych; 

3) poniżej poziomu zwierciadła wód, rzek lub jezior znajdujących się w jego 

pobliżu; 

4) w rejonie zagrożonym podtapianiem, zatapianiem wodami pośniegowymi lub 

nawalnymi deszczami. 

4. Składowiska powierzchniowe lokalizuje się z zapewnieniem właściwości izolacyjnych 

podłoża o wodoprzepuszczalności nie większej niż 10
-9

 m/s. 

Art. 53c. 

1. Przed wyborem lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych, inwestor 

przeprowadza badania i pomiary terenu przeznaczonego pod lokalizację 

składowiska odpadów promieniotwórczych, a na ich podstawie dokonuje oceny tego 

terenu. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy spełniania wymagań lokalizacyjnych, 

o których mowa w art. 53a i w art. 53b, i obejmuje następujące czynniki: 

1) społeczno-ekonomiczne, z uwzględnieniem: 

a) warunków demograficznych, 

b) zagospodarowania przestrzennego, 

c) struktury własnościowej, 
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d) wartości społecznych (kulturowych, rekreacyjnych i zdrowotnych); 

2) geograficzno-przyrodnicze, z uwzględnieniem: 

a) budowy geologicznej (strukturalnej) oraz jej ewolucji, 

b) geomorfologii oraz jej ewolucji, 

c) występowania zasobów naturalnych i ich znaczenia, 

d) warunków hydrogeologicznych, 

e) warunków hydrologicznych, 

f) warunków meteorologicznych i klimatycznych, 

g) zagrożeń dla trwałej stabilności obszaru lokalizacyjnego ze strony procesów 

przyrodniczych i związanych z działalnością gospodarczą, 

h) rozkładów stężeń izotopów promieniotwórczych w gruncie, wodach 

powierzchniowych, wodach podziemnych i w atmosferze oraz analizy 

rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego według stanu na dzień 

przeprowadzania oceny, 

i) warunków geochemicznych. 

Art. 53d. 

1. Inwestor, przed wystąpieniem do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, przeprowadza analizy 

bezpieczeństwa składowiska obejmujące w szczególności: 

1) wpływ wybranej lokalizacji i rozwiązań projektowych na bezpieczeństwo 

składowiska; 

2) technologię przygotowywania odpadów do składowania; 

3) oszacowanie rocznej dawki skutecznej (efektywnej) dla pracowników oraz osób 

z ogółu ludności w trakcie eksploatacji, zamknięcia oraz po zamknięciu 

składowiska. 

2. Inwestor opracowuje raport bezpieczeństwa składowiska odpadów 

promieniotwórczych zawierający w szczególności: 

1) wyniki oceny terenu, o której mowa w art. 53c ust. 1; 

2) dane wykorzystane do sporządzenia tej oceny, w szczególności dokumentację 

geologiczną; 

3) wyniki analiz bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1; 

4) opis zintegrowanego systemu zarządzania; 

5) opis rozwiązań mających na celu zapewnienie długoterminowego 

bezpieczeństwa ludności i środowiska po zamknięciu składowiska. 

3. Raport, o którym mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na 

budowę składowiska. 

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na eksploatację i zamknięcie składowiska 

odpadów promieniotwórczych dołącza się zaktualizowany raport, o którym mowa 

w ust. 2, wraz z opisem zmian.> 
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[Art. 54. 

Organ właściwy na podstawie ustawy, o której mowa w art. 36, do wydania decyzji w sprawie 

ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budowę 

składowiska wydaje tę decyzję po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji w zakresie 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej.] 

<Art. 54. 

Organ właściwy do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budowę składowiska, na podstawie 

przepisów ustawy, o której mowa w art. 36, wydaje tę decyzję po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Prezesa Agencji w zakresie ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej oraz 

pozytywnej opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony 

fizycznej.> 

 

[Art. 55. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) kategorie i podkategorie odpadów promieniotwórczych, które mogą być składowane 

w poszczególnych rodzajach składowisk, z uwzględnieniem stanu skupienia oraz 

właściwości fizykochemicznych odpadów przeznaczonych do składowania; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne rodzaje 

składowisk, dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, uwzględniając 

zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne oraz systemy kontroli; 

3) warunki, jakie powinno spełniać składowisko, aby mogło być uznane za Krajowe 

Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, z uwzględnieniem rodzajów składowisk, 

kategorii i czasu przyjmowania odpadów do składowiska; 

4) szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do 

składowania, uwzględniając rodzaje opakowań, w jakich umieszczane są one do 

składowania. 

Art. 55a. 

1. Przed wyborem lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych inwestor 

przeprowadza badania i pomiary terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska 

odpadów promieniotwórczych, a na ich podstawie - ocenę tego terenu. Ocena ta dotyczy 

spełniania wymagań lokalizacyjnych, o których mowa w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 55 pkt 2. 

2. Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów 

promieniotwórczych inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go 

Prezesowi Agencji. Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa Agencji w toku 

postępowania o wydanie zezwolenia na budowę składowiska odpadów 

promieniotwórczych. 

3. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę inwestor składowiska 

odpadów promieniotwórczych może wystąpić do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie 

wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji składowiska odpadów 

promieniotwórczych. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) oznaczenie inwestora, jego siedzibę i adres; 
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2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

3) określenie rodzaju składowiska odpadów promieniotwórczych, którego dotyczy 

wniosek; 

4) określenie granic terenu, na którym ma być zlokalizowane składowisko odpadów 

promieniotwórczych. 

5. Do wniosku inwestor dołącza raport lokalizacyjny. 

6. Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku przez inwestora składowiska odpadów promieniotwórczych.] 

 

<Art. 55b. 

1. W składowiskach powierzchniowych można składować: 

1) odpady promieniotwórcze krótkożyciowe: 

a) niskoaktywne, 

b) średnioaktywne; 

2) zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze krótkożyciowe: 

a) niskoaktywne, 

b) średnioaktywne, 

c) wysokoaktywne. 

2. W składowiskach głębokich można składować wszystkie kategorie odpadów 

promieniotwórczych. 

3. Prezes Agencji może w zezwoleniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, wyłączyć 

niektóre odpady promieniotwórcze z możliwości składowania w danym składowisku 

odpadów promieniotwórczych ze względu na ich właściwości fizykochemiczne, w 

szczególności zawartość izotopów, właściwości palne, generowanie gazów, 

degradację biologiczną, zawartość wody, obecność związków kompleksujących, 

wybuchowość lub wydzielane ciepło. 

Art. 55c. 

1. Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej 

działalność związaną z narażeniem, polegającą na eksploatacji lub zamknięciu 

składowiska odpadów promieniotwórczych, pisemnej informacji o stanie ochrony 

radiologicznej składowiska odpadów promieniotwórczych, jego wpływie na zdrowie 

ludzi i na środowisko oraz o wielkości i o składzie izotopowym uwolnień substancji 

promieniotwórczych ze składowiska do środowiska. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną 

z narażeniem, polegającą na eksploatacji lub zamknięciu składowiska odpadów 

promieniotwórczych, zamieszcza na stronie internetowej tej jednostki, nie rzadziej 

niż raz na 12 miesięcy, informację o stanie ochrony radiologicznej składowiska 

odpadów promieniotwórczych, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz 

o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych ze 

składowiska do środowiska. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną 

z narażeniem, polegającą na eksploatacji lub zamknięciu składowiska odpadów 

promieniotwórczych, informuje niezwłocznie Prezesa Agencji, wojewodę, starostę 
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oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na której terenie jest 

zlokalizowane składowisko, oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gmin 

sąsiadujących z tą gminą o zdarzeniach w składowisku mogących spowodować lub 

powodujących powstanie zagrożenia. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną 

z narażeniem, polegającą na eksploatacji lub zamknięciu składowiska odpadów 

promieniotwórczych, zamieszcza na stronie internetowej tej jednostki oraz 

przekazuje Prezesowi Agencji informację o zaistniałych, w okresie poprzednich 12 

miesięcy, zdarzeniach powodujących powstanie zagrożenia. 

5. Prezes Agencji udostępnia na zasadach określonych w przepisach o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informacje o: 

1) stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, ich 

wpływie na zdrowie ludzi i środowisko; 

2) wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych ze 

składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska; 

3) zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych powodujących 

powstawanie zagrożenia; 

4) wydanych zezwoleniach dotyczących składowisk odpadów promieniotwórczych. 

6. Informacje dotyczące ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie podlegają udostępnieniu. 

Art. 55d. 

1. W projekcie, w procesie budowy, eksploatacji oraz zamknięcia składowiska 

odpadów promieniotwórczych nie stosuje się rozwiązań i technologii, które nie 

zostały sprawdzone w praktyce w składowiskach odpadów promieniotwórczych lub 

za pomocą prób, badań oraz analiz. 

2. Do projektowania, budowy, eksploatacji oraz zamknięcia głębokich składowisk 

odpadów promieniotwórczych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238). 

3. Do projektowania, budowy, eksploatacji oraz zamknięcia powierzchniowych 

składowisk odpadów promieniotwórczych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Art. 55e. 

Projekt składowiska odpadów promieniotwórczych w szczególności: 

1) uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej 

oraz konieczność zachowania podkrytyczności podczas eksploatacji i 

zamknięcia składowiska oraz po jego zamknięciu; 

2) uwzględnia sekwencję kolejnych barier ochronnych zapewniających spełnienie 

wymagań, o których mowa w pkt 1, nawet w przypadku uszkodzenia jednej 

z barier; 
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3) zawiera rozwiązania, które umożliwiają pewną, stabilną, łatwą i bezpieczną 

w zarządzaniu eksploatację i zamknięcie składowiska odpadów 

promieniotwórczych; 

4) uwzględnia charakterystykę wybranej lokalizacji. 

Art. 55f. 

1. Składowisko odpadów promieniotwórczych eksploatuje się oraz zamyka w sposób 

zapewniający ochronę radiologiczną pracowników i ludności, zgodnie z zezwoleniem 

wydanym przez Prezesa Agencji oraz z wdrożonym w jednostce organizacyjnej 

zintegrowanym systemem zarządzania. 

2. Po zamknięciu składowiska dawka skuteczna (efektywna) ze wszystkich dróg 

narażenia, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności od tego składowiska w ciągu 

roku, nie może przekroczyć wartości 0,1 mSv. 

3. Zamknięte składowisko odpadów promieniotwórczych oznacza się tablicą 

informacyjną, o której mowa w art. 52 ust. 4. 

Art. 55g. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z 

narażeniem, polegającą na eksploatacji lub zamknięciu składowiska odpadów 

promieniotwórczych, przeprowadza ocenę okresową bezpieczeństwa składowiska, 

zwaną dalej „oceną okresową bezpieczeństwa”, pod względem zgodności 

z zezwoleniem, przepisami prawa oraz normami krajowymi i międzynarodowymi 

dotyczącymi standardów bezpieczeństwa dla składowisk. W ocenie okresowej 

bezpieczeństwa wskazuje się zmiany wprowadzone w składowisku od poprzedniej 

oceny okresowej bezpieczeństwa lub od rozpoczęcia eksploatacji składowiska. 

2. Ocenę okresową bezpieczeństwa przeprowadza się z częstotliwością określoną w 

zezwoleniu na eksploatację składowiska odpadów promieniotwórczych, jednak nie 

rzadziej niż co 15 lat. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną 

z narażeniem, polegającą na eksploatacji składowiska odpadów 

promieniotwórczych, sporządza szczegółowy plan oceny okresowej bezpieczeństwa, 

który przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Agencji. Zatwierdzenie planu 

okresowej oceny bezpieczeństwa następuje w drodze decyzji. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną 

z narażeniem, polegającą na eksploatacji składowiska odpadów 

promieniotwórczych, na podstawie oceny okresowej bezpieczeństwa, sporządza 

raport z oceny okresowej bezpieczeństwa i w terminie określonym w zezwoleniu na 

eksploatację składowiska przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Agencji. 

5. Prezes Agencji, przed zatwierdzeniem raportu, o którym mowa w ust. 4, zasięga, w 

zakresie ochrony fizycznej, opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

6. Prezes Agencji wydaje decyzję w przedmiocie zatwierdzenia raportu, o którym 

mowa w ust. 4, w terminie 6 miesięcy od dnia jego otrzymania. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres oceny okresowej 

bezpieczeństwa oraz zakres raportu z tej oceny dla składowiska odpadów 

promieniotwórczych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia kompleksowej 

i wiarygodnej informacji o stanie bezpieczeństwa składowisk odpadów 

promieniotwórczych. 
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Art. 55h. 

Konstrukcja składowiska odpadów promieniotwórczych umożliwia: 

1) ciągłą kontrolę spełnienia założeń projektowych dotyczących bezpieczeństwa 

składowiska; 

2) zamknięcie składowiska przed terminem przewidzianym w projekcie – 

w przypadku zaistnienia takiej konieczności; 

3) wykonanie prac związanych z zamknięciem składowiska; 

4) zachowanie naturalnych charakterystyk wybranej lokalizacji mających 

zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo składowiska po jego zamknięciu; 

5) rozbudowę składowiska. 

Art. 55i. 

1. Składowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych po zakończeniu 

eksploatacji zamyka się zgodnie z zezwoleniem Prezesa Agencji oraz wdrożonym w 

jednostce organizacyjnej zintegrowanym systemem zarządzania, w sposób 

zabezpieczający w szczególności przed: 

1) infiltracją wód opadowych w głąb składowiska; 

2) nieświadomą penetracją przez człowieka; 

3) niszczącym działaniem roślin lub zwierząt. 

2. Składowisko głębokie odpadów promieniotwórczych po zakończeniu eksploatacji 

zamyka się w sposób określony w ust. 1 oraz w sposób zabezpieczający przed 

wydostawaniem się ze składowiska produktów gazowych. 

3. Obszar składowiska głębokiego oraz składowiska powierzchniowego odpadów 

promieniotwórczych po zamknięciu podlega ochronie fizycznej zgodnie z przepisami 

o ochronie osób i mienia, dostosowanej do zagrożenia, które może powstać ze strony 

składowiska w wyniku nieświadomego albo celowego działania człowieka. 

Art. 55j. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na budowę lub eksploatację składowiska odpadów promieniotwórczych, 

opracowuje program zamknięcia składowiska i przedstawia go do zatwierdzenia 

Prezesowi Agencji wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) przewidywany termin zakończenia eksploatacji składowiska; 

2) koncepcję zamknięcia składowiska uwzględniającą właściwości materiałów 

pokrywy składowiska; 

3) harmonogram prac niezbędnych do zamknięcia składowiska z zapewnieniem 

długoterminowego bezpieczeństwa ludności i środowiska zgodnie z art. 53a; 

4) plan monitoringu obszaru składowiska i wokół składowiska po zamknięciu, 

uwzględniający charakterystykę odpadów; 

5) przewidywane ograniczniki dawki (limity użytkowe dawki) dla pracowników 

i ludności w trakcie prac mających na celu zamknięcie składowiska oraz po ich 

zakończeniu. 
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3. Program, o którym mowa w ust. 1, aktualizuje się w toku eksploatacji i zamknięcia 

składowiska, nie rzadziej niż raz na 15 lat, a w przypadku zakończenia eksploatacji 

składowiska z przyczyny nieuwzględnionej w tym programie – niezwłocznie po 

zakończeniu jego eksploatacji. Zaktualizowany program zamknięcia składowiska 

przedstawia się do zatwierdzenia Prezesowi Agencji. Prezes Agencji zatwierdza 

zaktualizowany program zamknięcia składowiska w drodze decyzji. 

Art. 55k. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z 

narażeniem, polegającą na zamknięciu składowiska, sporządza raport z zamknięcia 

składowiska odpadów promieniotwórczych, który przedstawia Prezesowi Agencji do 

zatwierdzenia w terminie określonym w zezwoleniu na zamknięcie składowiska 

odpadów promieniotwórczych. Zakres raportu ustala Prezes Agencji w zezwoleniu 

na zamknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych. 

2. Prezes Agencji zatwierdza raport z zamknięcia składowiska odpadów 

promieniotwórczych w drodze decyzji. 

3. Za dzień zakończenia zamknięcia składowiska odpadów promieniotwórczych uznaje 

się dzień zatwierdzenia przez Prezesa Agencji raportu z jego zamknięcia. 

4. Do zamkniętego składowiska odpadów promieniotwórczych przepis art. 23a stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 55l. 

Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na: 

1) budowę składowiska odpadów promieniotwórczych – w terminie 24 miesięcy, 

2) eksploatację składowiska odpadów promieniotwórczych – w terminie 12 

miesięcy, 

3) zamknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych – w terminie 18 miesięcy 

– od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 

Art. 55m. 

Do postępowania o wydanie zezwolenia na budowę, eksploatację i zamknięcie 

składowiska odpadów promieniotwórczych nie stosuje się przepisu art. 31 § 4 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Art. 55n. 

1. Prezes Agencji, po otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie 

działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie składowiska odpadów 

promieniotwórczych, niezwłocznie ogłasza na swoich stronach podmiotowych w 

Biuletynie Informacji Publicznej treść wniosku wraz ze skróconym raportem 

bezpieczeństwa oraz informacje o: 

1) wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na budowę składowiska; 

2) możliwości składania uwag i wniosków; 

3) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-

dniowy termin ich składania; 

4) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej. 

2. Uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, można wnosić: 

1) pisemnie; 
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2) ustnie do protokołu; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania 

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

3. Rozprawa, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, jest otwarta dla społeczeństwa. 

4. Prezes Agencji w uzasadnieniu decyzji podaje informacje o udziale społeczeństwa w 

postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały uwzględnione uwagi i wnioski, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji ogłasza w prasie obejmującej 

swoim zasięgiem gminę, w której granicach znajduje się teren objęty wnioskiem o 

wydanie zezwolenia, oraz gminy sąsiadujące. 

Art. 55o. 

1. W toku oceny wniosku o wydanie zezwolenia Prezes Agencji może: 

1) przeprowadzać kontrole w miejscu, w którym ma być wykonywana działalność 

objęta wnioskiem; 

2) korzystać z pomocy biegłych, ekspertów i laboratoriów; 

3) żądać wykonania badań lub ekspertyz w zakresie spełnienia warunków ochrony 

radiologicznej. 

2. Koszty uzasadnionych czynności dokonywanych w toku oceny wniosku o wydanie 

zezwolenia przez biegłych, ekspertów i laboratoria, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

oraz wykonania badań lub ekspertyz, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ponosi 

jednostka organizacyjna występująca z wnioskiem o wydanie zezwolenia. 

Art. 55p. 

W zezwoleniu określa się warunki wykonywania działalności objętej tym zezwoleniem, 

w szczególności w zakresie: 

1) wskazania odpadów promieniotwórczych, które zostały wyłączone z możliwości 

składowania w danym składowisku; 

2) szczegółowych wymagań w zakresie przygotowania odpadów 

promieniotwórczych do składowania w danym składowisku; 

3) planowania i procedur awaryjnych. 

Art. 55q. 

1. Prezes Agencji może dokonać zmiany warunków wykonywania działalności objętej 

zezwoleniem w przypadku stwierdzenia, że jest to niezbędne dla zapewnienia 

ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych. 

2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 55o stosuje się odpowiednio. 

Art. 55r. 

1. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę składowiska 

odpadów promieniotwórczych wnioskodawca jest obowiązany uzyskać: 

1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, na zasadach 

określonych w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 
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2) opinię Komisji Europejskiej, wydaną na podstawie art. 37 Traktatu Euratom. 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ właściwy do jej 

wydania zasięga opinii Prezesa Agencji, przesyłając mu projekt decyzji oraz 

wniosek o wydanie decyzji wraz z załączonymi dokumentami. 

Art. 55s. 

Wydanie zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych jest 

warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę tego składowiska, wydawanego na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.> 

 

Art. 57. 

1. Gminie, na terenie której znajduje się Krajowe Składowisko Odpadów 

Promieniotwórczych, przysługuje coroczna opłata z budżetu państwa: 

[1) od dnia przyjęcia pierwszego odpadu do składowiska do dnia podjęcia decyzji o 

zamknięciu składowiska - w wysokości 400% dochodów z tytułu podatku od 

nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, uzyskanych w roku poprzednim, 

jednak nie większa niż 8.550 tys. zł;] 

<1) od dnia przyjęcia pierwszego odpadu do składowiska do dnia podjęcia decyzji 

o zamknięciu składowiska – w wysokości 400% dochodów z tytułu podatku od 

nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, uzyskanych w roku 

poprzednim, jednak nie większa niż 10.500 tys. zł;> 

2) po podjęciu decyzji o zamknięciu składowiska - w wysokości 50% dochodów z 

tytułu podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, uzyskanych w 

roku zamknięcia składowiska, przez okres odpowiadający okresowi eksploatacji 

składowiska. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana gminie z budżetu państwa w równych 

ratach kwartalnych, w terminie do 14 dni od upływu ostatniego miesiąca kwartału. 

3. Rata kwartalna nie przysługuje gminie, jeżeli w następstwie decyzji organów gminy albo 

powiatu, na którego obszarze położona jest gmina, nie było możliwe w dowolnym 

okresie w danym kwartale przyjmowanie odpadów promieniotwórczych do składowiska. 

 

<Art. 57a. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe przesłanki kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do 

kategorii i podkategorii, 

2) wzór karty ewidencyjnej i sposób jej wypełniania, 

3) okresy przechowywania kart ewidencyjnych, ich kopii oraz kopii wspólnej 

ewidencji, 

4) szczegółowe warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub 

wypalonego paliwa jądrowego, 

5) szczegółowe wymagania dla obiektów, pomieszczeń i opakowań przeznaczonych 

do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych, 

6) zakres przeprowadzania kontroli przechowalników wypalonego paliwa 

jądrowego, 
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7) szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów składowisk w zakresie ich 

eksploatacji i budowy, 

8) szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów 

promieniotwórczych do składowania, 

9) sposób i zakres przeprowadzania kontroli zgodności stanu odpadów 

promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej, 

10) wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do: 

a) przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, 

b) magazynu odpadów promieniotwórczych, 

c) składowiska odpadów promieniotwórczych 

– kierując się koniecznością zapewnienia spełnienia wymagań bezpieczeństwa w 

działaniach w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem 

jądrowym oraz ochrony interesów przyszłych pokoleń. 

Art. 57b. 

1. Odpady promieniotwórcze można składować w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie trzecim, z którym zawarto porozumienie w sprawie 

składowania odpadów promieniotwórczych w składowiskach odpadów 

promieniotwórczych. 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera minister właściwy do spraw 

gospodarki. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki powiadamia Komisję Europejską o treści 

porozumienia, o którym mowa w ust. 1, przed dokonaniem przemieszczenia, 

o którym mowa w art. 62b pkt 10. 

Art. 57c. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje krajowy plan postępowania z 

odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, zwany dalej 

„krajowym planem postępowania z odpadami”. 

2. Krajowy plan postępowania z odpadami określa w szczególności: 

1) cele i zadania w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi 

i wypalonym paliwem jądrowym w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) etapy realizacji celów, o których mowa w pkt 1, wraz z podaniem ram 

czasowych do osiągnięcia tych etapów; 

3) ilość wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych ze 

wskazaniem lokalizacji, zgodnie z klasyfikacją odpadów promieniotwórczych, 

o której mowa w art. 47, z uwzględnieniem prognozowanych, przyszłych ilości 

odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, w tym ilości 

pochodzących z likwidacji obiektów energetyki jądrowej; 

4) koncepcje i rozwiązania techniczne w odniesieniu do gospodarowania 

wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi od ich 

powstania aż do składowania; 

5) koncepcje działań podejmowanych po zamknięciu składowiska wraz ze 

wskazaniem okresu, w jakim prowadzona będzie kontrola, oraz środków 

podejmowanych w celu zachowania wiedzy o składowisku; 
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6) działania badawcze, rozwojowe i demonstracyjne, które są niezbędne do 

wdrożenia rozwiązań w zakresie gospodarowania wypalonym paliwem 

jądrowym i odpadami promieniotwórczymi; 

7) wskazanie wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów obowiązków 

podmiotów zaangażowanych w realizację krajowego planu postępowania 

z odpadami oraz najważniejszych wskaźników służących monitorowaniu jego 

realizacji; 

8) wysokość kosztów realizacji krajowego planu postępowania z odpadami wraz 

z założeniami ich oceny i rozkładem kosztów w czasie; 

9) wskazanie obowiązujących rozwiązań finansowych w zakresie gospodarowania 

wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi; 

10) wskazanie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych 

w zakresie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym lub odpadami 

promieniotwórczymi; 

11) wskazanie sposobu informowania pracowników i ogółu społeczeństwa w 

zakresie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym lub odpadami 

promieniotwórczymi; 

12) wskazanie sposobu udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji 

w sprawach związanych z gospodarowaniem wypalonym paliwem jądrowym 

lub odpadami promieniotwórczymi. 

3. Krajowy plan postępowania z odpadami zawiera: 

1) część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat od dnia przyjęcia 

albo ostatniej aktualizacji; 

2) program działań wykonawczych wraz ze wskazanymi instrumentami jego 

realizacji. 

4. Krajowy plan postępowania z odpadami aktualizuje się nie rzadziej niż raz na cztery 

lata, uwzględniając postęp techniczny i naukowy, dobre praktyki w zakresie 

gospodarowania wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi, a także 

wnioski i zalecenia będące wynikiem przeglądu, o którym mowa w art. 57g. 

Art. 57d. 

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przyjmuje 

krajowy plan postępowania z odpadami w drodze uchwały. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, wraz z krajowym planem postępowania z 

odpadami, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do aktualizacji krajowego planu 

postępowania z odpadami. 

Art. 57e. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje krajowy plan postępowania z 

odpadami Komisji Europejskiej niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę 

Ministrów. 

2. Jeżeli w wyniku aktualizacji krajowego planu postępowania z odpadami dokonano 

istotnych zmian jego treści, minister właściwy do spraw gospodarki powiadamia o 

nich Komisję Europejską. 
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3. Minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia wyjaśnienia lub informację o 

zmianach wprowadzonych do krajowego planu postępowania z odpadami w 

terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania Komisji Europejskiej. 

Art. 57f. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje, co dwa lata, w terminie do dnia 

30 czerwca danego roku, sprawozdanie z realizacji krajowego planu postępowania z 

odpadami i przedstawia je Radzie Ministrów. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przyjęte 

przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji krajowego planu postępowania z 

odpadami. 

Art. 57g. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, nie rzadziej niż raz na 10 lat, poddaje 

krajowy plan postępowania z odpadami i jego realizację międzynarodowemu 

przeglądowi zewnętrznemu. 

2. Informację o wynikach przeglądu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do 

spraw gospodarki niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej oraz właściwym 

organom państw członkowskich Unii Europejskiej.> 

 

Art. 62e. 

1. Zakazany jest wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego do: 

1) miejsca przeznaczenia położonego na południe od 60 stopnia szerokości 

geograficznej południowej; 

2) państwa trzeciego, które jest stroną Umowy o partnerstwie między członkami grupy 

państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej 

państwami członkowskimi, z drugiej strony (Umowa AKPE - WE z Kotonu); 

3) państwa trzeciego, które nie posiada możliwości administracyjnych, technicznych 

lub struktury regulacyjnej dla bezpiecznego postępowania z odpadami 

promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. 

<1a. Zakazany jest wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego w celu składowania: 

1) przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w art. 57b; 

2) do państwa trzeciego: 

a) niebędącego stroną umowy z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 

obejmującej gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 

promieniotwórczymi lub stroną Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w 

postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa 

w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu 

dnia 5 września 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 202, poz. 1704), lub 

b) w którym nie istnieje program gospodarowania odpadami 

promieniotwórczymi oraz ich trwałego składowania reprezentujący wysoki 

poziom bezpieczeństwa, lub 
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c) w którym jednostka organizacyjna prowadząca działalność z 

wykorzystaniem składowiska odpadów promieniotwórczych nie posiada 

zezwolenia na przywóz odpadów promieniotwórczych do tego składowiska, 

lub 

d) w którym składowisko odpadów promieniotwórczych nie działa przed 

dokonaniem przemieszczenia lub nie jest zarządzane zgodnie z wymogami 

ustanowionymi w ramach programu, o którym mowa w lit. b. 

1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do przemieszczania wypalonego paliwa jądrowego 

pochodzącego z reaktora badawczego do dostawcy lub wytwórcy.> 

2. Zakazany jest przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypalonego paliwa 

jądrowego oraz odpadów promieniotwórczych w celu składowania, z zastrzeżeniem art. 

62g. 

 

Art. 64. 

1. Organami dozoru jądrowego, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 1, są: 

1) Prezes Agencji jako naczelny organ dozoru jądrowego; 

[2) Główny Inspektor Dozoru Jądrowego jako organ wyższego stopnia w stosunku do 

inspektorów dozoru jądrowego;] 

3) inspektorzy dozoru jądrowego: 

a) I stopnia - uprawnieni do wykonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych 

wykonujących działalność związaną z narażeniem, z wyjątkiem jednostek 

organizacyjnych wykonujących działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 

lub 3, 

b) II stopnia - uprawnieni do wykonywania kontroli w jednostkach 

organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem. 

[2. Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego powołuje, spośród inspektorów dozoru 

jądrowego, i odwołuje Prezes Agencji.] 

[3. Inspektorów dozoru jądrowego powołuje i odwołuje Prezes Agencji na wniosek 

Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego.] 

<3. Inspektorów dozoru jądrowego powołuje i odwołuje Prezes Agencji.> 

4. Do zadań organów dozoru jądrowego należy w szczególności: 

1) wydawanie zezwoleń i innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem 

jądrowym i ochroną radiologiczną, na zasadach i w trybie określonych w ustawie; 

2) przeprowadzanie kontroli w obiektach jądrowych oraz w jednostkach 

organizacyjnych posiadających materiały jądrowe, źródła promieniowania 

jonizującego, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe; 

3) wydawanie nakazów i zakazów, o których mowa w art. 68 ust. 1; 

4) (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

<7. Prezes Agencji jest organem wyższego stopnia w stosunku do inspektorów dozoru 

jądrowego.> 
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Art. 65. 

1. Inspektorem dozoru jądrowego może być osoba, która: 

1) posiada wykształcenie wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych 

lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym; 

2) nie była karana za przestępstwa umyślne; 

3) odbyła praktykę i zdała egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora dozoru 

jądrowego I lub II stopnia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej przed komisją powołaną przez Prezesa Agencji; 

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach 

narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

5) jest pracownikiem Państwowej Agencji Atomistyki. 

2. Koszty praktyki, egzaminu oraz wymaganych badań lekarskich pokrywane są z budżetu 

Państwowej Agencji Atomistyki. 

[3. Główny Inspektor Dozoru Jądrowego kieruje kandydata na inspektora dozoru jądrowego 

na praktykę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, a po jej zakończeniu stwierdza odbycie przez 

kandydata tej praktyki. 

4. Główny Inspektor Dozoru Jądrowego może zwolnić z obowiązku odbycia praktyki - 

całkowicie lub częściowo - kandydata na inspektora dozoru jądrowego I stopnia, który 

przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję inspektora ochrony radiologicznej lub przez ostatnie 5 

lat był zatrudniony w warunkach narażenia w jednostce organizacyjnej wykonującej 

działalność wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1.] 

<3. Prezes Agencji kieruje kandydata na inspektora dozoru jądrowego na praktykę, o 

której mowa w ust. 1 pkt 3, a po jej zakończeniu stwierdza odbycie przez kandydata 

tej praktyki. 

4. Prezes Agencji może zwolnić z obowiązku odbycia praktyki – całkowicie lub 

częściowo – kandydata na inspektora dozoru jądrowego I stopnia, który przez 

ostatnie dwa lata pełnił funkcję inspektora ochrony radiologicznej lub przez ostatnie 

pięć lat był zatrudniony w warunkach narażenia w jednostce organizacyjnej 

wykonującej działalność wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1.> 

5. Egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadzają komisje 

egzaminacyjne powołane przez Prezesa Agencji odpowiednio do przeprowadzenia 

egzaminu na stanowisko inspektora dozoru jądrowego I lub II stopnia. 

6. Prezes Agencji powołuje i odwołuje komisje egzaminacyjne w składzie sześcioosobowym 

spośród specjalistów z zakresu: 

1) technologii jądrowych; 

2) bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 

3) gospodarki materiałami jądrowymi; 

4) postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym; 

5) prawa atomowego. 

7. Członkom komisji egzaminacyjnych za uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej 

przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów podróży i noclegów, 
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według zasad określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 77
5
 

§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

8. Inspektorzy dozoru jądrowego są obowiązani stale podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje, 

w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych lub wskazanych 

przez Prezesa Agencji. Koszty tych szkoleń pokrywa Prezes Agencji. 

9. Inne niż Prezes Agencji organy administracji przeprowadzające kontrole w obiektach 

jądrowych zapewniają pracownikom wykonującym te kontrole odpowiednie szkolenia z 

zakresu zagadnień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w zakresie ich 

właściwości i kompetencji. 

10. Programy szkoleń, o których mowa w ust. 9, podlegają uzgodnieniu z Prezesem Agencji.  

11. Koszty szkoleń, o których mowa w ust. 9, ponoszą organy przeprowadzające kontrolę. 

 

Art. 65a. 

1. Organy dozoru jądrowego przeprowadzają: 

[1) kontrole okresowe - zgodne z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji 

lub Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego;] 

<1) kontrole okresowe – zgodne z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa 

Agencji;> 

2) kontrole doraźne - przeprowadzane w przypadku wystąpienia okoliczności mających 

istotny wpływ na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jednostki 

organizacyjnej, w której ma być przeprowadzona kontrola; 

3) kontrole ciągłe - przeprowadzane w elektrowniach jądrowych na podstawie stałego 

upoważnienia. 

[2. Inspektorzy dozoru jądrowego prowadzą kontrole na podstawie i po doręczeniu 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Prezesa Agencji albo 

Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego, po okazaniu kierownikowi kontrolowanej 

jednostki organizacyjnej albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej 

wydawanej przez Prezesa Agencji.] 

<2. Inspektorzy dozoru jądrowego prowadzą kontrole na podstawie i po doręczeniu 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez Prezesa Agencji, po 

okazaniu kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo osobie przez 

niego upoważnionej legitymacji służbowej wydawanej przez Prezesa Agencji.> 

3. W razie podejrzenia poważnego naruszenia wymagań bezpieczeństwa jądrowego lub 

ochrony radiologicznej inspektor dozoru jądrowego może prowadzić kontrolę po 

okazaniu legitymacji służbowej. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia 

kontroli doręcza się niezwłocznie kierownikowi kontrolowanej jednostki. 

4. Do przeprowadzenia kontroli okresowej i doraźnej wydaje się upoważnienie jednorazowe, 

a do przeprowadzania kontroli ciągłych - upoważnienie stałe, na okres nie dłuższy niż 2 

lata. 

5. Upoważnienie zawiera co najmniej: 

1) wskazanie podstawy prawnej; 

2) oznaczenie organu kontroli; 

3) datę i miejsce wystawienia; 
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4) imię i nazwisko inspektora dozoru jądrowego uprawnionego do wykonywania 

kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, a w przypadku gdy kontrolę 

przeprowadza więcej niż jeden inspektor dozoru jądrowego - wyznaczenie inspektora 

kierującego kontrolą, który podpisuje protokół kontroli; 

5) oznaczenie kontrolowanej jednostki; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej jednostki; 

10) okres, na jaki wydaje się upoważnienie stałe - w przypadku kontroli ciągłych w 

elektrowniach jądrowych. 

6. W przypadku gdy w kontroli okresowej uczestniczy biegły lub specjalista, upoważnienie 

do przeprowadzenia kontroli zawiera także imię i nazwisko tej osoby. 

7. Inspektor dozoru jądrowego wydaje imienne upoważnienie do uczestnictwa w kontroli 

biegłemu lub specjaliście, o którym mowa w ust. 6. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia możliwości identyfikacji osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli. 

 

Art. 67b. 

1. Organ dozoru jądrowego może wydać postanowienie o nieujawnianiu tożsamości 

pracownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, udzielającego istotnej pomocy lub 

przekazującego nieznane wcześniej organowi dozoru jądrowego informacje, istotne z 

punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Postanowienie 

doręcza się kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ dozoru jądrowego udostępnia 

kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej protokół przesłuchania 

pracownika, którego dotyczy postanowienie o nieujawnianiu tożsamości, w sposób 

uniemożliwiający ustalenie tożsamości tego pracownika. 

[3. W terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 

kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej przysługuje zażalenie do Głównego 

Inspektora Dozoru Jądrowego na to postanowienie.] 

<3. W terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 

kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej przysługuje zażalenie do 

Prezesa Agencji na to postanowienie.> 

4. Postępowanie w sprawie zażalenia, o którym mowa w ust. 3, jest prowadzone bez udziału 

kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej i jest objęte tajemnicą służbową. 

5. W przypadku uwzględnienia zażalenia, o którym mowa w ust. 3, protokół przesłuchania 

pracownika podlega zniszczeniu. 
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Art. 68. 

1. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa 

jądrowego lub ochrony radiologicznej organy dozoru jądrowego wydają nakazy lub 

zakazy, które zapewnią usunięcie takiego zagrożenia, a w szczególności: 

1) nakaz zmniejszenia mocy reaktora; 

2) nakaz zawieszenia eksploatacji obiektu jądrowego; 

3) nakaz wstrzymania instalowania określonych urządzeń; 

4) nakaz wstrzymania pracy z określonym źródłem promieniowania jonizującego; 

5) zakaz wykonywania określonych prac lub czynności. 

2. Nakazy lub zakazy podlegają natychmiastowemu wykonaniu i są wydawane pisemnie, a 

w wyjątkowych przypadkach - ustnie, przy czym powinny być niezwłocznie 

potwierdzone na piśmie. 

[3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może wystąpić z wnioskiem o 

uchylenie lub zmianę nakazu lub zakazu, o którym mowa w ust. 1, do Głównego 

Inspektora Dozoru Jądrowego, jeżeli nakaz lub zakaz został wydany przez inspektora 

dozoru jądrowego, albo do Prezesa Agencji, jeżeli został on wydany przez Głównego 

Inspektora Dozoru Jądrowego. 

4. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, nie wstrzymuje wykonania nakazu lub 

zakazu, o których mowa w ust. 1.] 

 

[Art. 68b. 

1. Na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego stan faktyczny lub prawny niezgodny z 

warunkami określonymi w zezwoleniu lub przepisami regulującymi działalność objętą 

zezwoleniem Główny Inspektor Dozoru Jądrowego wydaje decyzję nakazującą usunięcie 

nieprawidłowości w określonym terminie, a w szczególności: 

1) nakaz przeprowadzenia przeglądu technicznego lub testów obiektu jądrowego lub 

jego części w przypadku konieczności sprawdzenia spełniania warunków 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 

2) nakaz wprowadzenia działań zapobiegawczych mających na celu redukcję narażenia 

oraz prowadzenia ich monitoringu; 

3) nakaz wstrzymania prowadzenia działalności z określonymi materiałami jądrowymi, 

źródłami promieniowania jonizującego, odpadami promieniotwórczymi lub 

wypalonym paliwem jądrowym. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, do której skierowano decyzję, jest obowiązany w 

wyznaczonym terminie do zawiadomienia Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego o 

sposobie usunięcia nieprawidłowości.] 

<Art. 68b. 

1. Na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego stan faktyczny lub prawny 

niezgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przepisami regulującymi 

działalność objętą zezwoleniem Prezes Agencji wydaje decyzję nakazującą usunięcie 

nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, w szczególności nakazuje: 
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1) przeprowadzenie przeglądu technicznego lub testów obiektu jądrowego lub jego 

części w przypadku konieczności sprawdzenia spełniania warunków 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 

2) wprowadzenie działań zapobiegawczych mających na celu redukcję narażenia 

oraz prowadzenia ich monitoringu; 

3) wstrzymanie prowadzenia działalności z określonymi materiałami jądrowymi, 

źródłami promieniowania jonizującego, odpadami promieniotwórczymi lub 

wypalonym paliwem jądrowym. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, do której skierowano decyzję, jest obowiązany 

w wyznaczonym terminie do zawiadomienia Prezesa Agencji o sposobie usunięcia 

nieprawidłowości.> 

 

[Art. 69. 

1. Na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego uchybienia inne niż określone w art. 

68b, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe lub ochronę radiologiczną, Prezes 

Agencji lub Główny Inspektor Dozoru Jądrowego może skierować do kierownika 

kontrolowanej jednostki organizacyjnej wystąpienie pokontrolne w sprawie usunięcia 

tych uchybień, wskazując termin ich usunięcia. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, do którego skierowano wystąpienie pokontrolne, 

niezwłocznie informuje Prezesa Agencji lub Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego o 

usunięciu uchybień, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich usunięcia.] 

<Art. 69. 

1. Na podstawie protokołu kontroli stwierdzającego uchybienia inne niż określone w 

art. 68b, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe lub ochronę radiologiczną, 

Prezes Agencji może skierować do kierownika kontrolowanej jednostki 

organizacyjnej wystąpienie pokontrolne w sprawie usunięcia tych uchybień, 

wskazując termin ich usunięcia. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, do którego skierowano wystąpienie 

pokontrolne, niezwłocznie informuje Prezesa Agencji o usunięciu uchybień, nie 

później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich usunięcia.> 

 

Art. 116. 

1. Nadzór nad Zakładem oraz funkcję organu założycielskiego sprawuje minister właściwy 

do spraw gospodarki. 

[2. Minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadza kontrolę i dokonuje corocznej 

oceny działalności Zakładu, którą przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do dnia 30 

marca roku następnego.] 

<2. Minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadza kontrolę i dokonuje 

corocznej oceny działalności Zakładu, którą przedstawia Prezesowi Rady Ministrów 

do dnia 31 maja roku następnego.> 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może zobowiązać dyrektora Zakładu do poprawy 

gospodarki Zakładu lub przedstawienia programu naprawczego i jego realizacji. Program 

ten podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 
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4. Minister właściwy do spraw gospodarki w razie stwierdzenia, że decyzja dyrektora 

Zakładu jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie i zobowiązuje dyrektora do 

jej zmiany lub uchylenia. 

5. Dyrektorowi Zakładu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do decyzji 

podjętych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o przedsiębiorstwach państwowych.. 

 

Art. 124. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 123, nakłada, w formie decyzji administracyjnej: 

[1) Główny Inspektor Dozoru Jądrowego - jeżeli organem właściwym do wydania 

zezwolenia albo przyjęcia zgłoszenia jest Prezes Agencji;] 

<1) Prezes Agencji – jeżeli jest organem właściwym do wydania zezwolenia albo 

przyjęcia zgłoszenia;> 

2)  państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, komendant wojskowego ośrodka 

medycyny prewencyjnej lub państwowy inspektor sanitarny Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych - jeżeli organy te są właściwe do wydania zezwolenia. 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.  

 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI 

O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1235 i 1238) 

Art. 21. 

1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza 

się w publicznie dostępnych wykazach. 

2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 

pkt 1-35 pominięto 

36) z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe informacje o: 

[a) wnioskach o wydanie zezwoleń i o wydanych zezwoleniach na wykonywanie 

działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. - Prawo atomowe,] 

<a) wnioskach o wydanie zezwoleń i o wydanych zezwoleniach na 

wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,> 

b) wydanych decyzjach nadzorczych, o których mowa w art. 68 i art. 68b ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, odnoszących się do obiektów 

jądrowych 
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- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń 

materiałów jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych 

dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

 

Art. 25. 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także: 

pkt 1-8 pominięto 

[9) przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. - Prawo atomowe: 

a) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu 

jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne oraz o 

wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z 

obiektu jądrowego do środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w 

obiekcie jądrowym, powodujących powstanie zagrożenia, 

b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych 

- z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów 

jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;] 

<9) przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, z zakresu ustawy z dnia 

29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe: 

a) informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 

obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz 

o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych 

z obiektu jądrowego do środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach 

w obiekcie jądrowym, powodujących powstanie zagrożenia, 

b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych, 

c) informacje o stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów 

promieniotwórczych, ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko, 

d) informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji 

promieniotwórczych ze składowisk odpadów promieniotwórczych do 

środowiska, 

e) informacje o zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych 

powodujących powstanie zagrożenia 

– z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń 

materiałów jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji;> 

10) przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 i 984): 

a) informacje o funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 
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2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w 

elektrowni jądrowej, 

b) roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w 

elektrowni jądrowej 

- z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. 

Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) 

 

Art. 13. 

1. Ustanowienie użytkowania górniczego następuje w drodze umowy zawartej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 50 lat. 

3. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się wynagrodzenie z tytułu ustanowienia 

użytkowania górniczego i sposób jego zapłaty. 

4. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego stanowi dochód budżetu 

państwa. 

<5. Umowę, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do ustanowienia użytkowania 

górniczego dla podziemnego składowania odpadów promieniotwórczych zawiera się 

na czas nieokreślony.> 

 

Art. 23. 

1. Udzielenie koncesji na: 

[1) poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz 

wydobywanie tych rud ze złóż, a także podziemne składowanie odpadów 

promieniotwórczych, wymaga opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;] 

<1) poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz 

wydobywanie tych rud ze złóż wymaga opinii Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki;> 

2) wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów 

bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią wymaga uzgodnienia z 

organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do 

wydania pozwolenia wodnoprawnego; 

3) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie dwutlenku 

węgla wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki; 
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4) podziemne składowanie dwutlenku węgla wymaga uzyskania opinii Komisji 

Europejskiej. 

2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo poszukiwanie lub 

rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wymaga 

opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

wykonywania zamierzonej działalności; 

2) wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie 

dwutlenku węgla wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) 

właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; 

kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub 

sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób przewidziany w art. 7. 

3. Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny przesyła do Komisji 

Europejskiej kopię wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 

węgla wraz z załącznikami oraz projekt decyzji, w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny wydaje decyzję: 

1) po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej albo 

2) po otrzymaniu od Komisji Europejskiej informacji o rezygnacji z wydawania opinii. 

 

Art. 27. 

1. We wniosku o udzielenie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji albo podziemne składowanie odpadów określa się również: 

1) rodzaj, ilość oraz charakterystykę substancji albo odpadów; 

[2) aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie;] 

<2) aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie; w przypadku działalności polegającej na składowaniu odpadów 

promieniotwórczych warunki te odnoszą się do lokalizacji, budowy, 

eksploatacji, zamknięcia oraz do okresu po zamknięciu składowiska odpadów 

promieniotwórczych;> 

3) technologię magazynowania albo składowania; 

4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic 

podziału terytorialnego kraju. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowód istnienia prawa do korzystania z 

informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej 

działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopie decyzji zatwierdzających 

dokumentacje geologiczne. 
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<3. Do wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie odpadów 

promieniotwórczych dołącza się zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 

na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych.> 

 

Art. 125. 

1. Wyróżnia się następujące typy podziemnych składowisk odpadów: 

1) podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych; 

2) podziemne składowisko odpadów obojętnych; 

<2a) podziemne składowisko odpadów promieniotwórczych;> 

[3) podziemne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.] 

<3) podziemne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne 

i promieniotwórcze.> 

2. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się w formacji geologicznej stanowiącej 

naturalną barierę geologiczną dla ewentualnej migracji substancji niebezpiecznych poza 

granice przestrzeni objętej przewidywanymi szkodliwymi wpływami składowanych 

odpadów. 

3. Eksploatacja i zamknięcie podziemnego składowiska powinny odbywać się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo powszechne oraz w sposób zapewniający zapobieganie 

negatywnym dla środowiska skutkom składowania odpadów, w szczególności 

zanieczyszczeniu wód podziemnych. 

4. Monitoring podziemnego składowiska odpadów prowadzi się w celu porównania stanu 

środowiska we wszystkich fazach działalności z jego pierwotnym stanem. 

5. Odpady w podziemnych składowiskach składuje się w sposób selektywny. Składowanie 

odpadów w sposób nieselektywny jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie spowoduje to 

zagrożenia środowiska lub nie naruszy wymagań bezpieczeństwa. 

6.  Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania odpadów 

jest obowiązany zatrudnić w ruchu zakładu górniczego osobę posiadającą świadectwo 

stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 

165 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk 

odpadów, dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i 

warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, 

2) rodzaje odpadów, które mogą być składowane podziemnie w sposób nieselektywny 

oraz kryteria i procedury dopuszczenia odpadów na składowiska podziemne 

- kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa 

powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając 

zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne. 

 

Art. 135. 

1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na: 

1) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo 
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2) podziemne składowanie odpadów, albo 

3) podziemne składowanie dwutlenku węgla 

- wnosi opłatę ustaloną jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości odpowiednio substancji, 

odpadów albo dwutlenku węgla, która w okresie rozliczeniowym została wprowadzona 

do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych. 

2. Stawki opłat z tytułu magazynowania wynoszą dla: 

1) substancji gazowych - 1,61 zł/tys. m
3
; 

2) substancji ciekłych - 3,19 zł/t ; 

3) pozostałych substancji - 1,60 zł/t. 

3. Stawki opłat z tytułu składowania wynoszą dla odpadów: 

1) niebezpiecznych - 65,79 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały 

izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t; 

2) obojętnych - 3,79 zł/t ; 

3) innych niż niebezpieczne i obojętne - 5,06 zł/t[.]<;> 

<4) promieniotwórczych – jak dla odpadów niebezpiecznych.> 

4.  Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,06 zł/t. 

 


