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ROZPOR~ĄDZENIJ= RADY MIN.STROW 

z dnia 24 czerwca 1982 r. 

zmienłaJące roz.,otz,dzenle w sprawie opłat za szczególne korzyAtanie z wód l ' Urządz!!ń wodnych. ' 

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i t ustawy z dnia 
24 października 1974 r. - , Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r. 
Nr 38, poz. 230 i z 1980 -r. Nr 3,_ poz. 6) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rożporządzeniu Rady Ministrów, z dnia 
3 patdzierpika 1975 r. / W sprawie opłat za szczególne 
korzystanie z wód i urządzeń wodnych (Dz. U. Nr 33, 
poz. 181) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § ' 3 ust. 1 i 2 otrżymują br,1:mienie: 
,,1. Na obszarze województw: bielśkiego, często

chow~kiego, jeleniogórskiego, katowickiegO', kie
leckiego, miejskiego krakowskiego, legnickiego. 
miejskiego łódzkiego, nowosądeckiego, opolskie
go, tarnowskiego, wałbrzyskiegóiwrocławskie
go opłata za l mi wody pobranej do: -
l) celów związanych z wytwarzaniem energii 

elektrycznej lub cieplnej - wynosi , 0,30 zł, 

2) innych celów , ~ wynosi 1,50 zł. 

, 2. Na obszarze pozostałych województw opłata za 
1 ma wody pobranej do: 

l) celów zwit,zanych z wytwar_zaniem energii 
elek-trycznej lub cieplnej - wynosi 0 .. 2 zł. 

2) ,innych celów - wynosi 0,60 zł."; 

2) § 4- otrzymuje brzmienie: 

.,,§ 4. 1. Opłatę za ścieki wymierza się w zależ
nośCi od rodzaju ' ścieków i od zawartych 
w nich ładunków zanieczyszczeń ' oraz pd ' 
klasy c:;zystośc:i wód, do których ścieki są 

wprowadzane. Przy wymiarze opłaty przyj
muje się wskaźnik zanieczyszczenia (BZTIl, 

, ChZT, zawiesina), za który opłata jest naj
wyższa. 

2. Opłata zćl'l kg ładunku BZTs wynosi dla 
ścieków: 

, 1) z zakładów przemysłu che- ' 
micznego, ciężkiego, 'maszy-
nowego i lekkiego ' - 30,00 zł, 

, , 

3) z zakładów przemysłu rol
no-spożywczego 

4) z urządzeń kanaliz&cyjnych 
miast . i zakładów służby 
zdrowia 

S) innych 

, 7,50 zł, 

2,40 ' zł, 
13,20 zł. 

3. Opłata za ' 1 kg ładunku ChZT wynosi dla 
ścieków: 

1) z zakładów przemysłu ,che
micznego, ciężkiego, maszy
nowego -i lekki~go 19,80. źł, 

2) z zakładów przemysłucelu:,/ , 
10zowo-papierniczetJo' - 7,80 zł, 

3) 2; urządzeń kanalizacyjnych 
miast . zakładów służby 
zdrowia 

4) innych 
1,SO zł, 

8,10 zł. 

4. Opłata za 
' 1,20 zł. 

ky ładunku zawiesiny wynosi 

'S. Opłaty .za ścieki wprowadzane do wód za-
liczonych do II klasy czystości zwiększa się 

' o 258/0, a za ścieki wprowadzane do wód 
zaliczonych do I klasy czystości 
o 40%."; 

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Wojewoda może zaniechaĆ pobierania opłaty za 
ścieki, jeżeli opłata nie przekracza 12.000 zł za 
okres przyjęty do jej wYmiaru, a równocześnie 
ścieki , wprowadzane do wody nie wpływają na 
przekroczenie wartości BZTs, ChZT lub '7awie
siny, dopuszczalnych w klasie czystości, do- któ
rej woda jest zaliczona."; 

.4,. po § 8 dodaje się §8a w brzmieniu: 

.,,§ 8a. Naobszafze wcjewództwa katowickiego po
biera się od zakładów opłaty trzykrotnie 
wyższe niż określone w rozporządzeniu.'" 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn~em ogło
szenia. , 2) z zakładów przemysłu celu

lozowo-papierniczego 12,00 zł, Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski 
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ROZPO,RZĄDZENIE , RADY MINISTROW 

z dnia 24 czerwca 1982 r. 

.. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód, wanników, jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar 
plenięioych za naruszanie tych warunków. 

Na podstawie art~62 ust. 3, art. 107 ust. 3 pkt 4 
i art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230- i z 1980 r. 
Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje: 

§ L W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 ' 
listopada 1975 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków, 

jakim powinny odpowiadać ścieki, oraz kar pieniężnych 
za naruszanie tych warunków (Dz. U. ~r 41, poz. 214) 
wprowadz~ się następujące zmiany: 
ł) w § 15 ust. l otrzymuje brzmienie: 

,,1. Ustala się następujące kary pieniężne za jed~ 
nos,tkę ładunku wskaźników zanieczyszczeń w 
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