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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1'

z dnia 8 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw 
referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

Na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, 
poz. 507) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra
wie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych 
komisji do spraw referendum w referendum ogólno
krajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, 
poz. 671) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1> Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia
łem administracji rządowej — administracja publiczna, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

„1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa osoby 
wchodzącej w skład komisji obwodowej powo
dującego zmniejszenie składu tej komisji poni
żej 5 osób, gdy termin głosowania w referen
dum został wyznaczony na jeden dzień, i poni
żej 7 osób, gdy termin głosowania w referen
dum został wyznaczony na dwa dni, wójt (bur
mistrz, prezydent miasta) dokonuje uzupełnie
nia jej składu odpowiednio do 5 osób lub do 
7 osób, spośród osób stale zamieszkałych na 
obszarze tej gminy".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
K. Janik
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2) do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki 
żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odle
wania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 
2,5 tony wytopu na godzinę;

3) do obróbki metali żelaznych:

a) poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności 
produkcyjnej ponad 20 ton stali surowej na 
godzinę,

b) kuźnie z młotami o energii przekraczającej 
50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc 
cieplna przekracza 20 MW,

c) do nakładania powłok metalicznych z wsadem 
ponad 2 tony stali surowej na godzinę;

4) do odlewania metali żelaznych o zdolności pro
dukcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę;

5) do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, 
kocentratów lub produktów z odzysku w wyniku 
procesów metalurgicznych, chemicznych lub 
elektrolitycznych;

6) do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich 
stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania 
metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej po
wyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kad
mu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla po
zostałych metali, z wyłączeniem metali szla
chetnych;

7) do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw 
sztucznych z zastosowaniem procesów elektroli
tycznych lub chemicznych, gdzie całkowita obję- 
tość*wanien procesowych przekracza 30 m3.

3. W przemyśle mineralnym:

1) do produkcji klinkieru cementowego w piecach 
obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 
500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolno
ści produkcyjnej ponad 50 ton na dobę;

2) do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania 
lub przetwarzania produktów zawierających 
azbest;

3) piece koksownicze.

4. W przemyśle chemicznym:

1) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów 
chemicznych, podstawowych produktów lub 
półproduktów chemii organicznej;

2) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów 
chemicznych, podstawowych produktów lub 
półproduktów chemii nieorganicznej;

3) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów 
chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fos
foru, azotu lub potasu;

4) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów 
chemicznych, środków ochrony roślin lub pro
duktów biobójczych;

5) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów 
chemicznych lub biologicznych, podstawowych 
produktów farmaceutycznych;

6) do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów 
chemicznych, materiałów wybuchowych;

7) do rafinacji ropy naftowej lub gazu, z wyjątkiem 
instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów 
z ropy naftowej;

8) do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupku 
bitumicznego w ilości nie niższej niż 500 ton na 
dobę.

5. W gospodarce odpadami:

1) do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem 
składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdol
ności przetwarzania ponad 10 ton na dobę;

2) do termicznego przekształcania odpadów komu
nalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 to
ny na godzinę;

3) do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, 
odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności 
przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wyłącze
niem instalacji spalających gaz wysypiskowy, 
słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drew
na, instalacji do unieszkodliwiania odpadów 
z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicz- 
nych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
przetwórstwa żywności lub odpadów z autokla- 
wowania;

4) do składowania odpadów, z wyłączeniem odpa
dów obojętnych, o zdolności przyjmowania po
nad 20 ton odpadów na dobę.

6. Inne:

1) do produkcji:

a) masy włóknistej z drewna lub innych materia
łów włóknistych,

b) papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej 
nie niższej niż 200 ton na dobę;

2) do chowu lub hodowli drobiu lub świń w liczbie 
nie niższej niż 240 dużych jednostek przelicze
niowych inwentarza (DJP) i więcej niż:

a) 40 000 stanowisk dla drobiu,

b) 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,

c) 750 stanowisk dla macior;

3) do powierzchniowej obróbki substancji, przed
miotów lub produktów z wykorzystaniem roz
puszczalników organicznych, o zużyciu rozpusz
czalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 
200 ton rocznie.


