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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 


