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13) upowszechnianie osiągnięć jednostek ochrony prze
ciwpożarowej, 

14} inicjowanie działalności propagandowej i prowadzenie 
działalności wydawniczej w dziedzinie ochrony prze
ciwpożarowej, 

15} opiniowanie planów zatrudnienia i projektów budże
tów kome nd straży pożarnych oraz współdziałanie 

z Państwowym Zakładem Ubezpieczetl w zakresie 
Iinans-owania ochrony przeciwpożaT'Owej z fu nduszu 
prewency jnego. 

16) prowadzenie sprawozdawczo·śd statystyczne j oraz usta
lanie zasad prowadzenia dokumentacji w jednostkach 
ochrony prze·ciwpożarowej, 

17) określanie dla jednostek ochrony przeciwpożarowe j 

zasad realizacji zadań w dziedzinie obronn·ości, w tym 
również obrony cywilnej, 

18} podejmowanie innych działań niezbędnych do wyko
nywania powierzonych zadań. 

§ 3. Komendant przygotowuje dla Ministra Spraw We
wnętrznych materiały niezbędne dó realizacj'i zadań zwią
zanych ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru w zakre
lie, ochrony przeciwpożarowej. 

2. Komendant prowadzi działalność informacyjną 

w dziedzi'nie ochrony przeciwpożarowej w ramach kra jo
wego systemu informacji naukowo-technicznej i ekono
micznej. 

3. Komendant prowadzi działalność normalizacyjną 
w dz~edzinie ochrony przeciwpożarowe j. 

§ 5. Komendan-t prowadzi współpracę z zagranicą 
w sprawach na,leżących do zakresu jego dz i ałania. 

§ 6. 1. Komendant wydaje w sprawach należących do 
jego właściwości rozkazy, regulami ny, zarządzenia we
wnętrzne, instrukcje, wytyczne i wyjaśnienia. 

2. Komendant wydaje Dziennik Zarządzeń i Ro zkazów. 

§ 7. Komendant wykonując swoje zadani'a współpra
cuje z naczelnymi, centralnymi i terenowymi organami 
administracji państwowej oraz centraln ymi związkami 
spółdzie lni i zarządami głównymi organizac ji społecznyc h. 

§ 8. 1. Komendant wykonuje swoje zadania przy .po
mocy Komendy Głównej Straży Pożarnych. 

2. Komendant powołuje Kolegium oraz nada je regu
lamin organizacy jny Komendzie Głównej Straży Po
żarnych. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
§ 4. 1. , Komendant inicjuje prace na·ukowo-badawcze szen,ia. 

Prezes Rady Ministrów: P. J a roszewicz y; dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 3 października 1975 r. 

w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych. 

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
24 pażdziernika 1974 r. ~ Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, 
.poz. 23~) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Opłaty za pobór wody I wprowadzanie ścieków do wód' 
lub do ziemi. 

§ 1. 1. Za pobór wody śródlądowej, stanowiącej włas
ność Państwa, pobiera się opłaty, zwane dalej "opłatami 
za wodę" . ' 

2. Za wprowadzanie do stanowiących własność Pań
stwa wód lub do ziemi ścieków zawierających zanieczysz
czenia określone wskaźnikami p ięciodniowego biochemicz
nego zapotrzebowania tlenu (BZTs), chemicznego zapotrze
bowania tlenu metodą dwuchrorilianową (ChZT) i zawie
s iny pobiera się opłaty, zwane dalej "opłatami za ś·c ieki". 

§ 2. 1. Nie pobiera się opła·t za wodę: 

l} powierzchniową pobieraną w Hości mniejszej niź 

40.000 mi rocznie oraz podziemną pobieraną w ilości 
mniejszej niź 10.000 mi rocznie, 

2} pow ierzchniową służącą do napędu turbin i innych 
urządzeń wodnych oraz do ogrzewania lokali, 

3} przeznaczoną na zaopatrzenie ludności, zakładów opie
ki zdrowotnej, Sił Zbrojnych, Milicji Obywatelskiej, 
jednostek organizacyjnych więziennictwa i zakł adów 
dla n ie letnich oraz na cele komunalne, produkch rol
nej i leśnej, 

4} kopalnianą. 

2. Wojewoda może w uzasadnionych wypadkach 
określić mnie jsze, niż usta,lone w ust. 1 pkt 1 ilości pobie
rane j wody, zwolnione od opłat za wodę· 

3. Nie pobiera się opłat za ścieki: 

l} wprowadzane do wód lub do ziemi, jeżeli na ich wpro
wadzanie nie jest wymagane pozwolenie wodno
prawne, 

2} bytowo-gospodarcze, wytwarzane w związku z zaopa
trzeniem w wodę wsi, 

3} odprowadzane do ziemi w celu rolniczego wykorzysta
nia, 
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4) o stężeniu zanieczyszczeń dopuszczalnym w danej kla
sie czystości wód. 

§ 3. 1. Na terenie województw: bielskiego, często

chowskiego, jeleniogórskiego, katowickiego, kieleckiego, 
miejskieg'o krakowskiego, legnickiego, miejskiego łódzkie
go, nowosądeckiego, opolskiego, tarnowskiego, wałbrzys

kiego i wrocławskiego, opłata za . 1 mS wody pobranej do: 

1) celów związanych .. z wytwarzaniem energii elektrycz
nej lub cieplnej - wynosi 0,10 zł, 

2) innych celów - wynosi 0,50 zł. 

2. Na terenie pozostałych województw opłata za l m' 
wody pobranej do: 

-
1) celów iWiązanySh z wytwarzaniem energii e1lektrycz-

nej lub cieplnej - wynosi 0,04 zł, 

2) innych celów - wynosi 0,20 zł. 

3. Opłatę określoną w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 po
biera się za wodę zużytą bezpowrotnie do celów związa
nych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub cieplnej. 

§ 4. 1. Opłatę za ścieki wymierza się w zależności od 
rodzaju ścieków i od zawartych w nich ładunków zanie
czyszczeń oraz od klasy czystości wód, do których ścieki 
są wprowadzane. Przy wymiarze opłaty przyjmuje się 

wskaźnik zanieczyszczenia (BZT5, ChZT, zawiesina), za 
który opłata jest naj wyższa. 

2. Opłata za l kg ładunku BZT5 wynosi dla ścieków: 

1) przemysłu chemicznego, ciężkiego, maszynowego 
i lekkiego - 10,00 zł, 

2) . przemysłu celulozowo-papierniczego - 4,00 zł, 

3) przemysłu rolno-spożywczego - 2,50 zł, 

4) z urządzeń kanalizacyjnych miast - 0,80 zł, 

5) innych - 4,40 zł. 

3. Opłata za l kg ładunku ChZT wynosi dla ścieków: 

l) przemysłu chemicznego, ciężkiągo, maszynowego 
i lekkiego - 6,60 zł, 

2) przemysłu celulozowo-papierniczego - 2,60 zł, 

3) z urządzeń kanalizacyjnych miast - 0,50 zł, 

4) innych - 2,70 zł. 

4. Opłata za l kg ładunku zawiesiny wynosi 0,40 zł. 

5. Opłaty za ścieki wprowadzane do wód zalicz·onych 
do drugiej klasy czystości zwiększa się o 25%, a za ścieki 
wprowadzane do wód zaliczonych do pierwszej klasy czy
stości - o 40%. 

§ 5. 1. Opłatę za wodę i ścieki pobiera wojewoda na 
podstawie informa·cji, któFą zakład podlegający opł a cie jest 
obowiązany złożyć w terminie do dnia 15 stycznia każdego 
roku, a jeżeli produkcja zakładu ma charakter okresowy
w terminie 15 dni po zakoń,czeniu każdego okresu produk- -
cy}neg.o. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1,' powinna za
wierać dane o ilości pobranej wody powierzchniowej 
i podziemnej oraz o ilości, rodzaju i przeciętnym składzie 
wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, a także 

o s tężen i u zawartych w nich zanieczy szczeń określonych 
wskażnika m1 pięciodniowego biochemicznego zapotrzebo
wania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu 
metodą dwuchromianową (ChZT) oraz zawiesiny. Skład 

ścieków i stężenie zawartych w nich zanieczyszczeń ustala 
s i ę w miejscu wylotu ścieków z urządzeń oczyszczających 
lub z kolektorów zakładu. 

3. Jeżeli zakład nie złoży w terminie informacji, 
o której mowa w ust. 1, decyzję o opłacie wydaje się na 
podstawie ustaleń dokonanych przez organ pobierający 
opłatę· . 

4. Wojewoda może w drodze zarządzenia powierzyć 
pobieranie opłat za wodę i za ścieki organom administra
cji państwowej stopnia podstawowe·go. 

§ 6. 1. Wojewoda ~.oże zaniechać pobierania opłaty 
.za ścieki, jeżeH opłata nie przekracza 4000 zł za okres 
przyjęty do jej wymiaru, a równocześnie ścieki wprowa
dzone do wody nie wpływają na przekroczenie wartości 

BZT5, ChZT lub zawiesiny dopuszczalnych w klasiQ czys
tnści, do której woda ta jest za.!iczona. 

I 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie 

wprowadzania ścieków do ziemi, jeżeli ścieki te nie spo
wodują szkodliwego zanieczyszczenia wód podziemnych 
~ub powierzchniowych i odpowiadają wymaganiom higie
ni~znosanitarnym. 

§ 7. Opłaty za wodę i ście'ki nie uiszczone w wyzna
czonym terminie podlegają wraz z odse-tkam1 za zwłokę 
I kosztami egzekucyjnymi przymusowemu ściągnięcIu w 
trypie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admi:
nistracji. 

§ 8. 1. W wypadkach szczególnie uzasadnionych 
względami technicznymi, ekonomicznymi lub społecznymi 
Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Srodowiska może, na wniosek zakładu, któremu wymie
rzono opłatę, zł-ożony za pośrednictwem jego organu na
czelnego, umorzyć tę opłatę vi 'całości lub w części; złoże
n.ie wniosku powoduje zawieszenie postęp,?wani a egzeku
cyjnego. ' 

2. Wniosek nie może być złożony, po upływie 2 mie
sięcy od dnia doręczenia decyzji o opłacie. 

Rozdział 2 

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych, żeglugę 
I spław oraz za wydobywanIe materiałów. 

§ 9. 1. Za korzystanie z wód i z urządzeń wodnych 
stanowiących własność Państwa do celów żeglugi i spła
wu oraz za wydobywanie z tych wód piasku, żwiru l ka
mienia pobiera się opłaty określone w załączniku do ro'Z
porządzenia. Opłaty pobierają okręgowe dyrekcje gospo
darki wodnej oraz Zarząd Admin-istracji rzeki Odry. 

2. Za ślu.zowanie łodzi sportowo-turystycznych pobie
ra się od uczniów szkół podstawowych i średnich oraz od 
studentów szkół wyższych opłaty obniżone o połowę. 

3. Opłatom nie podlegają: 

l) łodzie ratunkowe lub towarzyszące, stanowiące wypo:
sażenie statku, 
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2) łodzie sportowo-turystyczne l mne małe obiekty ply
wające do 15 ton nośności, jeżeli przejście przez sto
p ień wodny odbywa się łącznie z inn ymi s ta tka mi .lub 
tratwami, 

3) obiekty pływające okręgowych dyrekcji gospodarki 
wodnej i Zarządu Administracji rzeki Odry, 

' 4) obiekty pływające jednostek Sił Zbrojnych i org.anów 
Milicji Obywatelskiej, 

5) obiekty pływające inspektoratów żeglugi śródl ądowej. 

§ 10. 1. Opłatę za przewóz towarów pobiera się w 
zależności od klasy przewożonych towarów, ustalonej we
dług klasyfikacji towarów obowiązujące j w polskiej żeglu
dze śródlądowej. Wagę towarów zaokrągla się do pełnych 
ton, a wysokośc opłaty do pełnych złotych. 

2. Jeżeli opłata za przew6z towar6w jest niższa od 
opłaty za przejazd pustego statku, opłaty pobiera się tak 
jak za przejazd statku pustego. 

3. W śluzach wielostopniowych każdą komorę liczy 
się za asobną śluzę. 

4. Długośc trasy przejazdu określa się według wykazu 
odległości taryfowych żeglugi śródlądowej. 

§ 11. 1. Przy przewozie, holowaniu lub spławie drew
na opłaty pobiera się za tonokilometry. Wagę drewna 
ustala się na podstawie dokumentu przewozowego wysta
wionego przez przewoźnika. 

2. Jeże li w do·kumencie przewozo wym nie ustalono 
i l ości ma drew na albo przewoźnik nie wystawił dokumen
tu przew ozowego, prz.y jmuje się, że 1 mS drewna = 3,5 mi 
powierzchni tratwy = 0,7 tony. 

§ 12. 1. Rozliczenia z tytułu opła t między krajowymi 
przeds ię biorstwa mi żeglugi śródlądowej a okręgowymi 

dyrekcjami gospodarki wodnej oraz Zarządem Administra
cji rzeki Odry są dokonywane w formie ryczałtów. 

2. Ministrowie Rolnictwa i Komunikacji w porozu
mieniu z Minis trem Finansów ustalą tryb rozliczeń z ty
tułu opłat oraz wysokośc ryczałtu określonego w ust. 1. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe. 

§ 13. Ilekroc w rozporządzeniu jest mowa o wojewo
dzie, należy przez to rozumie c również prezydenta miasta 
stopnia wojewódzk Iego. 

§ 14. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 24 listopada 1965 r. w sprawie opłat za niektóre ro
dzaje szczególnego korzystania z wód państwowych 

i z obiektów budowlanych gospodarki wodnej (Dz. U. 
z 1965 r. Nr 50, poz. 30"8 i z 1969 r. Nr 23, poz. 165). 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1976 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

Załącznik do ro zporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 3 października 
1975 r. (poz. 181). 

OPŁATY ZA SZCZEGOLNE KORZYSTANIE Z WOD I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWIĄCYCH 
WŁASNOŚĆ PAŃSTWA 

1. Opłaty pobierane są na następujących odcinkach 
dróg wodnych: 

1) Kanał Gliwicki - od km 0,0 do km 41,2, 

2) Kanał Kędzierzyński od km 0,0 do km 6,0, 

3) rzeka Odra od km 98,1 do km 282,5, 

4) rzeka Brda od km . 0,0 do km 14,4, 

5) Kanał Bydgoski od km 14,4 do km 38,9, 

6) rzeka Noteć - odcinek 
dolny od kanału Bydgo-
skiego - od km 38,9 do km 176,2, 

7) rzeka Noteć - odcinek 
górny do Kanału Gór
nonoteckiego 

8) Kahał Górnonoteckl 

9) Kana IŚles iński 

.10) rzeka Wisła wraz z Ka
nałem Łączańskim 

J 1) rzeka Wisła (Płock

Włocławek) 

12) Kanał Żerański 

P) rzeka Noga t 

od km 59,5 do km 121,6, 

od km 121,6 do km 146,6, 

od km 0,0 do km 32,0, 

od km 0,0 do km 92,6, 

od km 633 do km 675, 

od km 0,0 do km 17,,3, 

od km 0,0 do km 62,0, 

14) rzeka Szkarpawa 

15) rzeka Martwa Wisła 

16) Kanał Warmiński w Sy
stemacie Jezior WarmiIl
skich 

17) Kanały w Systemacie 
J ezior Mazurskich 

18) Kanał Augustowsk i 

- od km 0,0 do km 25,4, 

- od km 0,0 do km 18,2, 

- od wsi Miłomłyn - km 0,0 
do jeziora Dr użno km 52,0 
i od wsi Miłomłyn - km 
0,0 do jeziora Szeląg km 
19,1, 

kanał śluzowy w Guzian
ce od km 13,5 do km 14,0, 

- k ana ł Jegliński 

od km 1,3 do km 6,55, 

- od km 0,0 do km 80,0. 

2. Za korzystanie z urządze ń wodnych, za żeglugę 

spław pobiera się od platnikó'w krajowych oplaty w wy
sokości: 

1) od przewozów towarowy ch za 1 tono kilo metr: 

a) na rzece Odrze ska na lizowa nej od km 98,1 do 
km 282,5 na Kanale Gliwickim od km 0,0 do 
km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńs kim od km 0,0 
do km 6,0: 
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- od towarów zali czonych do k las I i II - 7 gr, 

- od towarów za liczonych do kla s III i IV - 6 gr, 

- od towarów za liczonych do k las V i VI - 5 gr , 

- od towarów zaliczonych do k las VII 
i VIII - 4 gr, 

b) na drodze wodne j Wisła - Odra od u j ścia rzeki 
Brdy do m. Krzyż, tj. do km 17u,2 rzeki Noteć , oraz 
na wężle gdański m, tj . na rzekach Nogat, Szkarpa.
wa i Wisła Martwa: 

- od towarów zaliczonych do k las I i II - 6 gr, 

- od towarów zalicz'onych do klas III i IV - .5 gr, 

- od towarów zal iczonych do klas V i VI - 4 gr, 

- od towarów zali czonych do k las VII 
i VIII - 3 gr, 

c) na pozostałych drogach wodnych wymie niony ch 
w usL l: 

- od towarów zaliczonych do kl as I i II - 5 gr, 

- od towaró w za liczonych do kl as III i IV - 4 gr, 

- od towarów za liczonych 'do kl as V i VI - 3 gr, 

- od towarów zaliczonych do klas VII 
i V III ., 

2) od pustych sta tk ó w towarowych (barek) za 
lome tr nośnośc i wymierzone j - 0,04 gr.; 

- 2 gr; 

1 tonoki-

3) za jedno śl uzowanie lub prze j ści e przez pochy lnię ho
lowników i pchaczy (nie wchodzących w sk ład pocią

gu l u b zes ta wu p{:hanego). s ta tk6w pasażerskich i łodzi 
sportowych oraz pogłębiarek , k oszarek, dźw igów pły

wających i innych ob iektów nieza l eżn i e od ich liczby, 
łącznie : 

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni - 30 zł, 

b) po godzina~h pracy śluzy lub pochy ln i - 60 zł: 

3. Za kazde śluz owanie lub prze j ści e przez pochyln ię 

p oza usta lonymi godz inami pracy śl uzy lub pochylni po
b ie ra s ię poza opłatami określonymi w usL 2 pk t 1 i 2, 
nie za l e żnie od li czby ś l uz owanych obiekt6w, dodatkową 
opłatę w ł ącznej wysokoś ci 30 zł. 

4. Stawki opła t od pła t ników zagr aniczny ch wyrażone 

są w jednostkach taryfowych i dotyczą miar i wag wymie
n iony ch w o pła tach . War to ść jednostki taryfowej (j.L) wy
n osi 0,222 168 g czys tego złota, co rów na s ię jednemu zło
temu. 

5. Za k orzystanie z urządzeń w odnych, za żeglugę 

spław pobiera s ię od płat ników zagranicznych opła tę w 
wysokoś ci: 

1) od przew ozów towarowych za 1 tonok ilometr: 

a) na rzece Odrze od km 98,1 do km 282,5, na Kana1e 
Gliw i'ck im od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale 
Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 6,0: 

- od towarów za liczony ch do kl as 
I i II - 0,0146 j.L, 

- od ·towarów zal iczonych do k las 
III i IV - 0,0120 j. L, 

- od towarów zaliczony ch do kl as 
V i VI - 0,0\()3 j. t. , 

- od towarów za liczony ch do k las 
VII i VIII - 0,0083 j.t., 

b) na drod ze wodn e j \-Vista-Odra od ujśc ia rzeki 
Brdy do m. Krzyż, tj . do km 176,2 rzeki Noteć, 

oraz na węźl e gdań sk i m, tj. na rze kach Noga t, 
Szka rpawa i Wisł a Mart wa: 

od towarów zal iczony ch do klas 
I i II 0,0120 j.t., 

od towaró\v za Ilczon ych do klas 
III i IV 0,0103 j .L, 

- od towarów zal iczo nych do k las 
V i VI 0,0083 j . L, 

- od tow arów zaliczonych do k las 
VII i VIII - 0,0060 j, t., 

c) na pozos tałych drogach wodnych wy m ien ionych ' w 
us t. l: 

od towarów za liczonych do klas 
I i II 

od towarów ,zaliczonych do k las 
III i IV 

- od tow aró w za liczonych do klas 
V i VI 

- od towarów za1iczonych do kl as 
VII i VIII 

, ~ 

0,0 103 j.t., 

- 0,0083 j .t., 

- 0,0060 j ,t., 

- 0,004 1 j ,t,; 

2) od pusty ch sta tków towarowych (barek) za 1 to nok ilo
me tr nośnqści wymierzonej - 0,000083 j.t.; 

3) od holowników i pchaczy (nie wchodzących w skła d 

pociągu lub zest awu pchanego), od s ta tków p a sażer 

skich i ł'odzi sp orto wy ch powyżej 15 to n nośnosc i oraz 
pogłębiare k, kosźarek , dźwigów pły wających i inny ch 
obiektów - za jedno śluzowa n ie lub przejśc ie przez 
pochylnię od każdego óbiek tu - 22,00 j.t. ; 

4) za śluzowanie lub przejście przez p ochy ln ię poza usta
lonymi godzinami pracy śluzy lub poch ylni pobier a 
s i ę, niezależnie od opła t wymienion ych w usL 5 pk t 1 
i 2, dodatkową opłatę 22,00 j,t. od każdego obiektu; 

5) za śluzowanie lub przejście przez pochyl nię ł odz i 
sportowych nie wymienionych w ust. 5 pk t 3 pobie ra 
się opłaty w wysokośc i ustalonej dl a pł atników kra jo
wych. 

6. Realizacja naleźności od płatn ików zagrani cmych 
następuje za pośrednictwem właśc i wego bank u na podsta
wie dowodów przej azdu-prze wozu zgodn ie z przepisami 
w zakres ie rozli czeń dew izowy ch. 

7. · PrzeHczenie sta wek na obcą wal utę pł a tnośc i na
stępuje zgodnie z us ta leniami obOWi ązuj ąc e j ta beli kursów 
Narodow ego Banku Polskiego - kursy pods ta wo w e. 

8. Opłaty za korzystanie dla celów żeglug i i spławu 
z wód państwowych oraz ze znajdujących się n a tych wo
dach śluz i pochylni pobier ają: 

1) Zarząd Administracji rzek i Odry we Wrocławiu na: 
a) Kanale Gliwick im i Kanale Kędzierzyńskim, 

b) rzece Odrze od km 98,1 do km 282,5, 

2) Okręg'owa Dy rekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
na : 

a) rzece Brdzie, ,Kanale Bydgoskim i Noteci Dolnej , ,;: 

b) rzece Noteci Górnej i Kanale Górnonoteckim, 

e) Kanale Slesińskim, 

d) rzece Nogacie, 

~) rzece Szkarpa w ie, 
f) rzec e Martwej Wiśle, 

g) kanałach w Systemacie Jezior Warmińskich ; 
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3) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warsza
wie na: 
a) odcinku rzeki Wisły .od Płocka do Włocławka, 

b) Kanale Żerańskim, 
c) kanałach w 'Systemacie Jezior Ma.zursll:.ich, 

d) Kanale Augustowskimj 

:4) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie 
na rzece Wiśle wraz z Kanałem Łączańskim od_km 0,0 
do km 92,6. 

9. Opłaty za wydobywanie piasku, żwiru i kamienia ' 
z wód państwowych pobiera s ię w wysokości sOfo ceny 
zbytu tych mater iałów. 

10. Okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej i Zarząd 
Administracji rzeki Odry są właściwe na admin istrowa
nych przez sieb ie 'wodach śródlądowych do pobierania 
opłat za wydobywanie z tych wód piasku, żwiru i kamie
nia, na które jest wymagane pozwolenie wodnoprawner-

11. Na wodach państwowych nie administrowanych 
przez okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej opłaty wy
mienione w ust. 10 pobierają: 

1) Okręgowa Dyrekcja Gosp odarki Wodnej w Krakowie 
z wód położonych na terenie województw: bie lskiego, 
miejskiego krakowskiego, kieleckiego, krośnieńskiego, 
nowosądeckiego , przemyskiego , rzeszowskiego, tarno
brzeskiego I tarnowskiego 1 

2) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie 
z wód położ·onych na terenie województw: stołecznego 
warszawskiego, bia'lskopodlaskiego, białostoCkiego, 
chełmskiego, ciechanowskiego, lubelskiego, łomżyń

skiego, miejskiego łódzkiego, olsztyńskiego, ostrołęc

kiego, piotrkowskiego, płockiego, radomskiego, sie
dleckiego, skierniewickiego, suwalskiego, włocław

skiego I zamojskiego 1 

3) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
z wód położonych na terenie województw: bydgoskie
go, częstochowskiego, elbląskiego, gdańskiego, go
'Tlowskiego, kaliskiego, konińskiego, koszalińskiego, .', 
pilskiego, poznańskiego, skierniewickiego, słupskiego, 
szczecińskiego i toruńskiegoI 

4) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Katowi
cach z wód położonych na terenie województwa kato
wickiegoj 

5) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wro'Cla
wiu z wód po łożonych na terenie województw: jelenio
górskiego, legnickiego, leszczyńskiego, opolskiego, 
wałbrzyskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego. 

12. Terenowy organ administracji państwowej wyda
jący pozwolenia wodnoprawne zawiadamia właściwll okrę
gową dyrekcję gospodarki wodnej lub Zarząd Administra
cji rzek i Odry o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na 
wydobywanie z wód państwowych piasku, żwiru i kamie
nia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 30 września 1975 r. 

w sprawie zmiany granic niektórych miast w ~ojewództwłe katowickim. 

Na 'podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 
1975 r. o dwustopniowym podziale administra·cyjnym Pań: 
stwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. 
Nr 16, poz. 91) zarządza s ię, co następuje: 

§ 1. W województwie katowickim włącza się: 

l) do ,miasta Sędzina z miasta Czeladzi obszar o po
wierzchni 1,45 ha obejmujący: 

a) z ma py ewidencyjnej nr 50b działk i nr 64/1, 65-
68 i 102/1, 

b) z mapy ewidencyjnej nr 5'3 działkę nr 58j 

2) do miasta Czeladzi z miasta Sędzi na obszar o po
wierzchni 50,02 ha obejmujący : 

a) z mapy ewidencyjnej nr 26b dz:iałki nr 195/1, 196-
198, 199/1, 200/1, 201, 202/1, 203/ 1, 204, 205/1, 207/3, 
208/3 i 209/3, 

b) z mapy ewidencyjnej nr 29 działki nr 1-4, 5/1, 6/1, 
7/3, 8/3 ! 9/3, 

e) z mapy ewidencyjnej nr 30 dzia łk i nr 1, 2/1, 3/1, 
9/1, lO/l, li/l, 12/1, 13/1 14/1, 

d) z mapy ewidencyjnej nr 48 działki nr 2/1, 5/1, 6/1, 
7, 8/1, 12/1, 13/1, 15/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/ 1, 21/1 
i 22/1, 

e) z mapy ewidencyjnej nr 49 ,działk1 nr 1-11, 18/1, 
19/1,20/ 1, 21/1, 22/1 i 23/1, 

fJ z mapy ewidencyjnej nr 50 działki nr 1-8, 9/1, 
lO/l. 11 /3, 13/1, 14, 15/1, 16/3, 17/3 i 22/11 

3) do miasta Mysłowic z miasta Tych obszar sołectwa , 

Dz'iećkowice. 

§ 2. Szczegółowego określenia granic miast wymie
nionych w § 1 pkt 1 i 2 dokona w drodze zarządzenia 

Wojewoda Katowicki. Zarządzenie podlega op ublikowaniu 
w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ-ie z dniem 1 stycz
nia 1976 r. 

Minister Administracji, Go'spodarki Terenowej i Ochrony 
Srodowiska: T. Bejm 

Tłoczono z polecenIa Prezesa Rady MInIstrów 
w Zakład a ch Graficznych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 1647. Cena 2,40 zł 


