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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 stycznia 1986 r. 

' w sprawie opIat za szczególne korzystanie z wód urządzeń wodnych'. 

Na podstawie art : 56 ust. 2 pkt f i 2 1Ist.awy z dnid 
'24 października 1974 r. - Prawo wodn e (Dz. U. Nr 3l:1. 
poz, 230. z 1980 r. Nr 3. poz. 6 i z 1983 r. Nr 44. poz, .201) 
zarządza się; co następuje: 

Rozdział .1, 

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

§ !.' Za pobór wody śródlądowej. stanowiącej włas

noś'f: państwa. ustala się opłaty. zwane dalej "opłiltami 

za wodę", 

§ 2, l. Zwalnia się od opłat za wodę: 

1) P9wierzchniową pobieraną w ilości mmeJ';zej ni..: 
20000 m3 rocznie oraz podziemną pobieralią w ilości 
mniejszej niź 6 000 m:) rocznie. 

2) powierzchniową służącą do napędu mrbin i innych 
urządzeń wodnych oraz do ogrzewania lokali. 

3) przeznaczoną na zaopatrzenie zakładów służby zdro 
wia 'i. opieki społer:znej. sił ibrojnych, jednostek 
organizacyjnych' straży pożarnych. jednostek organi, 
zacyjnych więziennictwa i zakladó-iN dla nieletnich. 

\ 4) przeznaczoną do korzystania do celów rybackich. 
.5) kopalnianą. jeżeli nie nadŁlj e się do picia. 

2. Terenowy organ administracji państwowej o wła
ściwości szczególnej do' spraw gospodaJ~ki wodnej st.opnia 

, wojewódzkiego. zwany dalej "wojewódzkim organem". v.; 
szczególnie uzasadnionych wypadkach może ustalić opłat() 

za pobór wody w i loścjach mniejszych niż określone v, 
ust. 1 pkt l. 

I 

. § . 3. 1: Na obszarze województw: bielskiego. często-
chowskiego. jeleniogórskiego. kieleckiego, krakowskiego. 
iegnickiego. nowosądeckiego. opolskiego. tarnowskiego. 
wałbrzyskiego i wrocławskiego stawka opłaty za 1 mS 

wody powierzchniowej pobranej do: 

l) celów związanych z wytworzeniem energii elektrycz
nej lub cieplnej zużytej bezpowrotnie - wynosi 
1.20 zł. 

2) innych celów wynosi 6.'00 zł. 

2. Stawkę opłaty za 1 m3 ustala się o 1000/0 wyźszą 
niż określona w ust. 1 zakładom poło:i:onym na obszarze 
województwa katowickiego. 

3. Na obszarze województw nie wymienionych w 
ust. 1 i 2 stawka opłaty za 1 m3 wody powierzchniowej 
pobranej do: 

1) celów związanych z wytwarzaniem energii elektrycz
nej lub cieplnej zużytej bezpowrotnie - wyrrosi 
0.50 zł. 

2) innych celów wynosi 2.40 zt 

4. Na obszarze województw wymienionych w u·st. 
oraz województw lubelskiego i chełmskiego stawka opła 

ty za] m:l wody pogziemnej pobranej do: 

l) celów produkcyjnych wymagających wody o jakości 

wody do picia -- wynosi fi.OO zł. 

2) innych celów prodUkcyjnych --'- wynosi 18.00 zł . 

5. Na obszarze województw nie wymieniónych w 
liSt. 4 stawka opłaty za l m3 wody podziemnej pobra
nej do : 

1) celów produkcyjnych wymagających wody o jakQści 
wody do picia ,- wynosi 2.40 zł. 

2) innych celów produkcyjnych - wynosi 7.20 z1. 
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§ 4. Na obszarze całego k-raju stawka opłaty za t m3 

wody powierzchniowej lub wody podziemnej pobranej 
na cele.: socjalne, zaopatrzenia ludności, kqmunah;te, za- · 
opatrzenia rolni(:twa oraz nawodnień- rolniczych i leśnych 
wynosi 0.40 zł . 

§ 5. Za wprowadzenie do wód stanowiących wllisnośt 
państwa lub do ziemi : 

n wód kopalnianych zawierających zanieczyszczenia 
. określcne wskażnikiem sumy jenów chlorków ( siar-
czanów, . 

2) ścieków zawierających Zanieczyszczenia określone 
wskażnika~i: pięciodniowego , biochemicznego zapo
trzebowania' tlenu (BZTs), chemicznego zapotrzebowac 

nia tlenu oznaczonego metodą dwuchromianową 

(ChZT) i zaw~esiny ogólnej' 
- ustala się opłaty, zwane dalej "opłatami za ścieki". 

§ 6. Zwalnia się. od , opłat ,za ścieki: 

1) wprowadzanie dowód lub do ziemi śęie~ów, jeżeli 
na ich wprowadzanie nie jest wYl:!1agane pozwolenie 
wodnoprawne, 

2) wprowadZanie ścieków ,~o ziemi w celu rolniczego 
wykorzystania, . 

3) wprowadzanie ścieków o stęż-eniu zanieczyszczeń do
puszczalnym w danej klasie czystości wód. 

§ 7. 1. Opłatę za ścieki ustaLa się w zależności od ' 
lodza"juścieków i od zawartych w nich ładunków zanie
czyszczeń o~azod klasy czystości wód, do których ścieki 
są wprowadzane. Przy ·u,stalaniu opłaty przyjmuje się 
ten ze wskafników zimiec'zyszczenia (BZT!i, 'ChZT; zawie
sina ogólna), za który opłatą jest największa, 

2.. Opłatę za wprowadzanie wód kopalnianych . .llstala 
się zależnie od zawartości sumy chlorków. i siarczanów. 

3. Opłatę za ścieki wprowa.dzane .z oczyszczalni gru;
powych' lub kolektorów będących własnością zakładów 
P!zemysłowych ustala się każdemu ' użytkownikowi tych 
urządzeń proporcjonalnie d0 wielkości wniesionych ła · . 
dunków zaniE;'czyszczeń -. według stawek ckreślonych dla; 
tych użytkowników wusL 4 i 5. 

4. Stawka opłaty za 1 kg ładunku wyrażonego w 
BZTó wynosi dla ściekÓw ; 

t) z zakładów przemysłu chemicznego, r.lężkieg,o, ma-
szynowego i lekkiego ~ 120,00 zł, . . 

2) z zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego 
. 48,00 zł, 

3) z zakła~ów przemysłu rolno-spożywczego - 30,00 zi, 

4) z urządzeń kanalizacyjnych miast, wsi oraz z zakła
dów słuŻby zdro.:wia i opieki społecznej - 10,00 zł, 

5) ijmych - 53,00 zł. • 
5. Stawka opłaty za~ 1 kg ładunku wyrażonego VI 

ChZT wynosi dla ścieków: 

t) z zakładów przemysłu chemicznego, ciężkiego. mia· 
I .. 

szynowego l lekkiego - ąO,oq zł, . 
2) z zakładów przemysłu celuloilOwo-papierniczego-

31,00 zł, 

3) z zakładów przemysłu rolno ~spożywczego' - 20,00 zl, 

4) z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi Oraz z zakła
dów służby zdrowia i opieki społ~cznej - 6,00 zł, 

5) innych - 32,00 zł. ' 

6. Stawka ' opłaty I za kg zawiesiny ogólnej wy· 
Ilosi 5,00 z,l. 

7. Stawka opłaty ża kg ładunku sumy chlorków 
Śiarczanów zawartych . w wodach kopalnianych odpro-

.\ 
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wadzanych be2Jpośrednio do'- wód powierzchniowych wy-, 
nosi 1,00 zł: 

8. Stawka opłaty za 1 kg ładunku . sumy chlorków 
i ' siarczanów zawartych w wodach kopalnianych odpro
wadzanych do wód powierzchniowych ·za pośrednictwem 

, 

zbiorników dozujących wynosi O,tO zł. i' 

9: Stawki opłat za ścieki ' wprowadzane do wód zali
czanych do II klasy c'zysto'śd zwiększa się o 2Sfl/l), i a za' 
ścieki wprowadzane do wód zaliczanych do I kldsy czy-
stości - o 40fl/o. ' 

10. Stawki opłat za ścieki wprowadzane do , jezior 
zwiększa się o 100fl/o . 

t1. Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych ustala " 
się za łądunek zanieczyszczeń przekraczaj~cy ' ładllnek 

zawarty w pobieranej 'wodzie. 

§ 8. Zakłady po~ożone na obs?:arze województwa ka
towickieg~ ponoszą opłaty za ścieki dwukrotnie ' wyższe 
niż określone w § .7. 

§ 9. 1. Opłatę za wodę i ści,eki ustala właściwy wo· 
je~wódzki organ na podstawie informacji, którą zakła~1 
jest obow,iązany złożyć w terminie do dńia 3t stycznia , 
każdego roku, a jeżeli produkcja zakładu ma charakter 
okresowy - w terminie / 15 dni po ' zakończ.eniu każdego 
okresu produkcyjnego. . 

2. Informacja, " której mowa w ust; 1, powinna za
wierać dane o ilości ' pobranej wody powierzc_hniowęj ' 
i podziemnej, celach jej wykorzystania oraz o zakupie 
i sprzedaży wody, 'a także o ilości, rodzaju · i przeciętnym 
składzie wprow,adzanyth do wód lub do . ziemi ścieków 
oraz o stężeniu zawartych w nich · zanieczyszczeń określo

nych wskażnikami ; BZTs, ChZT, zawiesiny ogólnej i ła
dunku sumy chlorków i siarczanów w wodach kopalnia
nych. Skia~ ścieków i zawartych' w nich. zanieczyszczeń 
ustala ~ię w ' miejscu wylotu ścieków z urządzeń oczysz
czających lub 'kolektorów zakładu. 

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

§ 10. 1. ' Wojewódzki 'organ mOLe zaniechaĆ: 
1) pobierania opłat za Ścieki, jeżeli opłata nie przekra

cza 10000 zł ' za oKres przyjęty do jej wYIIliaru. 
a ścieki wprowadzane do wody nie wpływają na prze
kroczenie wartości BZTó, ChZT, zawIesiny ogólnej lub 
sumy chlorków i siarczanów dopuszczalnych w kla- . 
siEi czystości, do której woda jest zaliczana, 

2J pobierania opłat za wodę, jeżeli opłata nie przekra
cza 10 000 zł za okres przyjęty do jej wymiaru. 
2, Przepis usL L pkt 1 stosuje się odpowiednio w 

Iazie wprowadzania ścieków do ziemi, jeżeli ścieki te 
nie spowodują szkodliwego zanieczyszczeni E! wód pod
ziemnych lub powierzchniowycą oraz płodów rolnych ) 
przeznaczonych do spożycia . 

Rozdział 2 

OpIaty za korzystanie z urządzeń wodnych, żeglugę 

i spław oraz za wydobywanie materiałów. 

§ 11. L Za korzystanie z wód i urządzeń wodnych 
stanowiących własność państwa do celów żeglugi i spła · 
wu oraz za wydobywanie z tych wód żwiru, piasku ' i ka
mienia ustala się opłaty określone w załączniku do ~oz.
porządzen'ia. Opłaty te p.obier1iją okręgowe dyrekcje gos
podarki wodnej. 

..... 
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2. Nie pobiera się opłat za żeglugę, spław i śluzo- § 13. 1. Przy przewozie, holowaniu lub spławie 

wanie : drewna ustala się opłaty Zi'l tonokilometry. 
1) łodzi ratunkQ..wych i łodzi stanowiących wyposażenie 

~ tatku, 

2) łodzi sportowo--tllrystycznych i innych małych obiek
tów pływających (do 15 ton nośności); w razie 
ślu zowan ia zwolnienie to dotyczy tych łodzi i obiek
tów pływających, jeżeli prZe)SCle przez stopień 

. wodny odbywa - si ę łącznie z · innymi statkami lub 
tratwami. . 

3) obiektów pływających okręgowych dyrekcji gospo
c' urki ' wodnej, 

4) obiektów pływających jednostek sił zbrojnych, jed
no~tek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych 
i straży pożarnych, 

5) obiektów pływających inspektoratów żeglugi śród

lądowej, 

6) obiektów pływających Państwowej StTaży Rybackie j. 

3, Od uczniów szkół podstawowych : średnich ora:, 
od studentów szkół wyższych ustilla się _ opłaty za śluzo

wańie obniżone o połowę. 

§ 12. 1. Opłaty za przewóz towarów ustala si·; 
w zależności od masy przewożonych towarów, długości 

trasy c~az odcinków dróg wodnych określonych w załącz· 
niku. Masę towarów zaokrągla się do pełnych ton. a wy
sokość opłaty - do pełnych złotych . 

2. Jeżeli opłata za przewóz towarów byłaby niższa 

cd opłaty za przejazd }2ustego statku, opłatę ustala się 

tak jak za ' przejazd pustego statk\l. ' 

3, W śluzach wielostopniowych każdą komorę · liczy 
się za osobnq śluzę , 

4. Długość trasy przejazdu określa się wed!~lg wy
kazu odległości taryfowych żeglugi śródlądowej. 

2. Masę drewna ustala si-ę na podstawie dokumentu 
przewozowego wystawionego przez przewoźnika , Jeżeli 

w dokumencie przewozowym nie ustalono ilości m~ drew
na albo. przewoźnik nie wystawi! d,okumentu przewozb
wego, przyjm u je się, że 1 m3 drewna = 3,5 m2 powierzch-
ni tratwy = 0,7 tony, . 

§ 14, Rozliczenia z tytułu opłat między krajowymi 
przedsiębiorstwami żeglugi śródlądowej a okręgowymi 

dyrekcjami gospodarki wodnej są dokonywane w formi.e 
ryczałtów ustalonych przez Ministra Ochrony Środowiska 
i Zasobów >Jaturalnych oraz Minist,ra Komunikacji w po
lOzumjeniu z Ministrem Finansów. 

Rozdział 3 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 15, l. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 3 października 1975 r. w sprawie opłat za szczegól
ne korzystanie z wód i . urządzeń wodnych (Dz, U. · Nr 3:1, 
poz, 181 i z 1982 r. Nr 21. poz. 152). 

2, Do dnia 31 grudnia 1986.T, opłatę za wodę zuży. · 

warią wyłącznie ·na cele gospodarstw domowych oraz 
opłatę za ścieki pochodzące z tych gospodarstw pobiera . 
się w wysokości okreśJonej w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie 

lozporządzenia podlegają rozpoznaniu według przepisów 
dotychczasowych, 

§ 16, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 

Załacznik do rozporządzenia Rady 
Min·istrów z dnia 13 stycznia 1986 r. 
(po z, 39) . \ 

OPŁATY ZA SZCZEGOLNE KORZYSTANIE Z WODo I URZĄDZEŃ WODNYCH STANOWI,ĄCYCH WŁASNOŚĆ 
PAŃSTWA 

" 

l. Opłaty są pobierane na nastE;pujących odcinkacł. 13) rzeka Nogat od km . 0,0 do km 62,0, 

dróg wodnych: 14) . rzeka Szkarpawa od km 0),0 do km 25,4. 

1) Kanał Gliwicki 
2) Kanał Kędzierzyński 

3) rzeka Odra 
4) rzeka BIda 
5) Kanał Bydgoski 
6) rzeka Noteć ---, odcinek 

dolny od Kanalu Byd
goskiego 

7) rzeka Noteć - odcinek 
górny do Kanału Gór-

- od km 
- od -km 
- od km 

od km 
- od km 

- od km 

0,0 do km 41,2, 

0.0 do km 6,0, 

98,1 do km 282.5, 

0,0 do !.cm 14,4, 

14,4 do km 38,9, 

38,9 do km 176,2. 

nonoteckiego _ . - od km 59,5 do km 121,,6. 

8) Kanał Górnonotecki od km 121,6 do km 146,6, 

9) Kanał Ślesiński od km 0,0 do km 32,0. 

10) rzeka ·Wisła wraz z Ka
nałem Łączańskim 

11) rzeka Wisła (Plock
-Włocławek) 

12) Kanał 'Lerański 

od 

- od 
od_ 

km 

km 
km 

O,0 do km 92,6( 

633,0 do km 675,0, 

~),O do km 17,3 

15) 

16) 

rzeka Martwa Wisła 

Kanał Warmiński w 
systemie , Jezior War
mińskich 

17) kana Iy w systemie Je
zior Mazurskich 

18) Kanał Augustowski 

od km 0,0 do km 1'8,2, 

od wsi Milomłyn (km 0,0) 
do jeziora Drużno (km 
52,0) i od wsi Miłomłyn 
(km 0,0) do jeziora Sze.
ląg (km, 19,1), 

kanał śluzowy 

ziance od km 
km 14,0 

w Gu-
13,5 do· 

- Kanał JegIiński od km 
1,3 do km 6,55, 

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

2. Za korzystanie z ,urządzeń wodnych, za żeqlugr: 

i spław pobiera się cd płatników krujowych opłaty w 

wysokości: 
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l) od przewozów towarowych za 1 tonokilometr :,. 
a) na rzece Odrze' skanalizowanej od km 98.1 do 
- km 282.5. na Kanale Gliwickim od km 0.0 do 

km 41,2 oraz na Kanale Kf;dzierzyńskim od km 0.0 
do km 6.0 - 45 gr. 

b) na drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki 
Brdy do fu~ Krzyż. tj : do km 176.2 ,rzeki Noteć. 
oraz ' na węźle gdańskim. tj. na rzekach Nogal. 
SzkaTpawa i Wisła Martwa - 40 gr. 

c) ' na pozostałych drogach wodnych wymienionych 
w ust. 1 - 35 gr; 

2) od pustych statków towar?wych (barek) za 1 tono
kilometr nośności wymierzonej - 0.3 gr; 

3) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylni,~ 

holowników . i 'pchaczy (nie wchodzących w- skład 
pOcią-gu lub zestawu pchanego) statków pasażerskich 
oraz ' pogłębiarek • . koszarek. dżwigów 'pływających 
i innych obiektów. niezależnie od ich ficzby. łącznie: 

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni 
210 zł. - . '. 

b) po godzinach pracy ś,luzy lub I;>0chylni - 420 zł. 

4) za śluzowanie łoazi sportowo·turystycznych i innych 
małych obiektów pływających do 15 ton nośności, 

niezależnie od ich liczby. jężeli przejście przez stopie.r-: 
wodny nie odbywa się .łącznie z innymi statkami 
lub tratwami: 
a)w czasie godzin gracy śluzy , lub pochylni-

IDO zł. 

b) , po godzinach pracy śluzy . lub pochylni - 200 zł. 

80 

3. Za kaide śluzowanie 11lh przejście przez pochylnię 
poza ustalonymi godzinami pracy śluzy lub . pochylni ' 
pobiera się, poza opłatami określonymi w ust. 2 pkt l 
i 2. niezależnie od liczbyśluzowa:nych obiektów. dodat
kową opłatę w łącznej wysokości 210 zł. 

4. Za korzystanie z urządzeń wodnych. żeglugę 

i spław pobiera się od przewoźników zagranicznych opła
tęw walucie obcej. Podstawę do obliczenia należności 

stanowią opłaty określone w llst. 2 i 3. przeliczone na 
obcą walutę płatności. 

. 5. Przeliczenie opłat na . ohcą walutę płatności nastę
puje zgodnie z ustaleniami' tabeli kursów Narodoweg0 
Banku Polskiego - kursy dla płatności handlowych -

· obowiązującej IJ.a dzień 1 slycznia roku. w którym na
stąpiły przejazd lub przewóz towarów. śluzowanie albo 
przejście przez pochylnię . 

6. Realtzacja należności od płatników zagrcmicznych 
następuj e za pośr,ednictwem właściwego banku na pod
stawie dowodów ,przejazdu (przewozu) zgodnie z prze
pisami w zakresie rozliczeń dewizowych. 

7. Opłaty zakoTzystanie dla 'celów ;żeglugi j spławu 
, z wód państwo,,?:-ych oraz ze znajdujących się na tych 

wodach śluz i pochylni pobierają: 

1) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gliwi
cach na . 

a) Kanale Gliwickim. 
b) Kan31e Kędzierzyńskim; 

2) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Vlroc 
ławiu - na rzec,e Odrze od km 98.1 do km 282.5; 

:3) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Pozna-, . 
niu na : 

I 

Poz. 39 

b) rzece Noteci Góróej Kanale GÓrnonoteckim. 
c) Kanale $l€sińskim ; 

4) Okręgowa Dyrekcja ' Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
na: 

a) rzece Nogacie. 
b) rzeceSzkarpawie. 
c) rzece Martwej Wiśle. 
d) kanalach w systemie Jezior Warmińskich; 

5) Okręgowa Dyrekcja GospodarlŁi"Vodnej w Warsza
wie na: 

a) odcinku rzeki Wisły od Płocka do Włocławka. 
b) Kanale ·Zeranskim. ' 
c) kanałach w systemie Jezior Mazurskich. 
d) Kanale Aug_ustowskim; 

6) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie ot 

- na rzece' Wiśle }'iH\Z z Kan~łem Łączańskim od km 
0.0 do km 92,6. . 

8. Opłaty za wydobywanie piasku. żwiru i kamienia 
z wód państwowych pobiera ' się w wysokości 50f0 ceny 
zbytu ty:ch materiałów. . I - " 

9. Okręgowe dyrekcje/ gospodarki wodnej są właści
we na administrow3nych przez siebie wodach śródlądo
wych do pobierania opłat za wydobywanie z tych wód 
piasku. i.wiru i kamienia. na które jest wymagane pozwo
lenie wodnoprawne. 

10. Na wodach państwowI"ch nie adm"inistrowanych -.. \~ 
przez. okręgowe dyrekcje, "gospodarki wodnej opłaty wy -
mienione w ust. · 9 pobierają: ' 

1) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki ·Wódnej w Gdańsku 
- z wód położonych na 'terenie województw: elblą
skiego. gdański~o. słupskiego i toruńskiego; 

2) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
~ z wód położonych na terenie 'Nojewództwa kato
wickiego; 

~j Okręgowa Dyrekcja Gospoda.rki Wodqej w KrakowiE' 
- z wód położonych na terenie · województw: hi el 
skiego. krakowskiego. kieleckiego. .krośnieńskiego. 

nowosądeckiego. prżemYli,kiego. rzeszowskiego tarnn-
. brzeskiego i tarnowskiego; 

4) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
~ z wód położonych na te-renie województw: bydgos
kiego , częśtochowskiego. gorzowskiego. kaliskieqo. / 
konińskiego. pilskiego, poznańskiego i sieradzkiego: 

5) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Worsza 
wie . - z wód położonych na terenie województw : 
stołecznego warszawskiego. biC\lskopodlaskiego. biało 
stoGkiego. chełmskiego. ciechanowskiego. lubelskiego. 
lomżyńskiego. łódzkiego. olsztyńskiego. ostrołęckiego. 

piotrkowskiego. płockiego. radomskiego. siedleckiego. 
skierriiewickiego, suwalskiego. włocławskiego i za
mojskiego; 

6) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocła
wiu - z wód położo!1ych na terenie województw : je-' 
l eniogórskiego, legnickiego. leszczyńskiego . opolsl~.ie : 
go. Wałbrzyskiego. wrocławskiego i zielonogórskiegc ; 

7) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecini.e 
- z wód położonych na terenie województw : kosza
lińskiego i szczecińskiego. 

n. "Vojewódzki organ wydający poz:wolenie wodno· 
prawne zawiadamia właściwą okręgową dyrekcję gospo
darki wodnej o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym nil 
wydobywanie z wód państwowych piasku" żwiru i kil -

a) . rzece Brl:lzie. Kanale Bydgoskimi Noteci Dolnej. mienia. 
I 


