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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 
wynosi za każdy dzień pracy: 
1) dla przewodniczącego ko

misji 
2) dla członków komisji oraz 

lekarza radiologa 
3) dla technika medycznego 

i pozostałych osób śred-

niego personelu medycz-
nego 

- 3,0 % 

- 2,5 % 

- 2,0 % 
podstawy obliczania. 

3. Lekarzom specjalistom, o których mowa 
w § 3 pkt 1 lit. a), dokonującym badań 
przedpoborowych i poborowych, przysługuje, 

za każdą badaną osobę, wynagrodzenie 
w wysokości 0,5 '% podstawy obliczania. 

4. Osobom, o których mowa w § 4, przysługuje 
wynagrodzenie według stawek przewidzia
nych dla refere'ntów z wykształceniem śred
nim, określonych w przepisach w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników urzędów 
terenowych organów administracji państwo
wej." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 

nia z mocą od dnia 1 kwietnia 1990 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 31 marca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat 
za wodę i wprowadzanie ścieków. 

Na podstawie art. 107 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 24 
października 1974 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr38, poz. 230, 
z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201 oraz z 1989 r. 
Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grud
nia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę 
i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadza
nie ścieków (Dz. U. Nr 47, poz. 234 i z 1989 r. Nr 4, poz. 25) 
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Należność oblicza się według ustalonej do celów podat

ku rolnego średniej ceny skupu żyta za IV kwartał roku 

poprzedzającego rok, w którym oddano urządzenia do 
eksploatacji lub w którym podłączono nieruchomość do 
urządzeń przekazanych do eksploatacji." 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się przy obliczaniu należności za 
urządzenia zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorcze 
urządzenia kanalizacyjne wsi z tytułu zwrotu części kosztów 
wykonania tych urządzeń począwszy od 1990 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 
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ROZPORZĄDZENlE RADY MINISTROW 

z dnia 31 marca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych. 

Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 
1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 
3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201 oraz z 1989 r. Nr 26, poz. 
139 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 wrześ
nia 1976 r. w sprawie melioracji wodnych (Dz. U. Nr 31, poz. 
182 i z 1983 r. Nr 68, poz. 304) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
,, § 1. Opłatę melioracyjną, zwaną dalej "opłatą", za 

wykonane na koszt państwa urządzenia melioracji 
wodnych szczegółowych, zwane dalej "urządze
niami" , ustala się według procentu bezpośrednich 
kosztów wykonania urządzeń lub wedlug ustalo
nej do celów podatku rolnego średniej ceny skupu 
żyta za IV kwartał roku poprzedzającego rok, 

w którym została wydana decyzja ustalająca wiel
kość opłaty, pomnożonej przez określone w załą
czniku do rozporządzenia stawki ilościowe żyta ." 

2) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Przy obliczaniu wysokości odszkodowania stosuje 
się ustaloną do celów statystycznych średnią krajo
wą cenę skupu żyta z miesiąca ustalenia szkody." 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się przy ustalaniu opłaty meliora
cyjnej i obliczaniu wysokości odszkodowania za szkody 
wyrządzone w związku z wykonaniem melioracji wodnych 
szczegółowych począwszy od 1990 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 
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