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Art. 46. Traci moc ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198) . 

Art. 47. Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 sierpnia 1991 r. 

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

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 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, z 1989 r. Nr 
26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 
39, poz. 222 oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycz
nia 1986 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód 
i urządzeń wodnych (Dz. U. z 1988 r. Nr 37, poz. 295 oraz 
z 1990 r. Nr 42, poz. 243 i Nr 88, poz. 513) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) łodzi sportowo-turystycznych i innych małych 

obiektów pływających (do 15 ton nośności); w ra
zie śluzowania zwolnienie to dotyczy wyłącznie 
kajaków i małych łodzi wiosłowych , jeżeli ich 
przejście przez śluzę albo pochylnię odbywa się 
łącznie z innymi statkami lub łodziami sportowo
-turystycznymi,"; 

2) § 14 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 14. 1. Opłatę za korzystanie z urządzeń wodnych, 

żeglugę i spław ustala właściwa okręgowa 
dyrekcja gospodarki wodnej na podstawie in 
formacji, którą podmiot gospodarczy prowa 
dzący działalność żeglugową obejmującą prze
wóz osób lub towarów w celach zarobkowych 
i na własny rachunek jest zobowiązany składać 
za każdy miesiąc uprawiania żeglugi w terminie 
do 15 dnia następnego miesiąca . 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy 
przewozów towarowych wyrażonych w tono
kilometrach, rejsów statków pasażerskich, pu
stych statków towarowych i barek, ilości ślu
zowań i przejść przez pochylnię i powinna 
zawierać dane, o których mowa w § 1 2 i 13. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, uiszczają 
opłaty za każdy miesiąc uprawiania żeglugi 
w terminie do 30 dnia następnego miesiąca, 
na podstawie noty księgowej wystawionej 
przez okręgową dyrekcję gospodarki wodnej . 

4. W razie niezłożenia w terminie informacji, 
o której mowa w ust. 1, właściwa okręgowa 
dyrekcja gospodarki wodnej określa należ
ność z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń 
wodnych, żeglugę i spław według własnych 
ustaleń . 

5. Posiadacze technicznych obiektów pływają
cych oraz łodzi sportowych i turystycznych 
oraz innych jednostek pływających opłatę za 
śluzowanie lub przejście przez pochylnię uisz-

czają bezpośrednio w miejscu śluzowania, za 
pokwitowaniem, na rzecz właściwej okręgo
wej dyrekcji gospodarki wodnej."; 

3) w załączniku do rozporządzenia: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2. Za korzystanie z urządzeń wodnych, za żeglugę 

i spław pobiera się od krajowych oraz zagranicz
nych podmiotów gospodarczych i posiadaczy 
obiektów pływających opłaty w wysokości: 

1) od przewozów towarowych za 1 tonokilo 
metr: 

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 
Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 6,0 
- 12 zł, 

b) na drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia 
rzeki Brdy do miasta Krzyż, tj . do km 
176,2 rzeki Noteć , oraz na węźle gdańs
kim, tj. na rzekach Nogat. Szkarpawa 
i Wisła Martwa - 11 zł. 

c) na pozostałych drogach wodnych wy
mienionych w ust. 1 - 1 ° zł, 

2) od statków pasażerskich , pustych statków 
towarowych i barek za 1 tonokilometr noś
ności wymierzonej - 2 zł. 

3) za jedno śluzowanie lub przejście przez po
chylnię zestawu pchanego lub holowanego 
oraz barek, tratew, holowników i pchaczy 
(nie wchodzących w skład zestawu) , stat
ków pasażerskich, pogłębiarek, koszarek, 
dźwigów pływających i innych obiektów, za 
każdy zestaw lub obiekt śluzowany : 

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni 
-12000 zł, 

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni 
- 24000 zł, 

4) za jedno śluzowanie lub przejście przez po
chylnię łodzi sportowo-turystycznych i in
nych małych obiektów pływających do 15 
ton nośności, za każdą łódź: 

a) w czasie godzin pracy śluzy lub pochylni 
-12000 zł, 

b) po godzinach pracy śluzy lub pochylni 
- 18000 zł. 

5) za śluzowanie kajaków i małych łodzi wios
łowych , niezależnie od ich liczby, jeżeli ślu
zowanie lub przejście przez pochylnię nie 
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odbywa się łącznie z innymi statkami lub 
łodziami sportowo-turystycznymi - według 

stawek opłat określonych w pkt 4. 
3. Za śluzowanie zestawu pchanego lub holowa

nego, który wymaga rozłączenia i odrębnych 
śluzowań jego członów, pobiera się opłatę za 
każde śluzowanie, o ile rozłączenie zestawu nie 
wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowo-

ści śluzy . Podstawą obliczenia należności są 

stawki opłat określone w ust. 2 pkt 3." , 

b) skreśla się ust. 4- 6. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 sierpnia 1991 r. 

w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura 
Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. 

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 
31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 
132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 
20, poz. 121 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r .. o praco
wnikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, 
z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. 

Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121 
i z 1991 r. Nr 55, poz. 234) stosuje się w całości do 
pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 kwietnia 1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 sierpnia 1991 r. 

w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta 
bez uprzedniego doręczenia upomnienia. 

Na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161) zarządza się , co następuje : 

§ 1. 1. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną war
tość opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za nadanie 
przesyłki jako poleconej. 

2. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez 
zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. 
Koszty upomnienia przypadają wierzycielowi , z zastrzeże
niem ust. 3. 

3. W przypadku gdy wierzyciel jest jednocześnie or
ganem egzekucyjnym, koszty upomnienia przypadają na 
rzecz jednostki organizacyjnej wierzyciela, uprawnionej do 
prowadzenia egzekucji. 

§ 2. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez 
uprzedniego doręczenia upomnienia w wypadkach, gdy: 

1) zobowiązany ma ustawowy obowiązek obliczenia i uisz
czenia należności pieniężnej bez wezwania, 

2) egzekucja dotyczy należności z tytułu grzywien, w tym 
mandatów karnych, nawiązek, odszkodowań i kosztów 

postępowania orzeczonych w postępowaniu w spra
wach o wykroczenia, grzywien, kar pieniężnych, kosz
tów postępowania i innych należności pieniężnych 
orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym, grzy
wien w celu przymuszenia oraz kar pieniężnych orzeczo
nych wsprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej, 

3) egzekucja dotyczy należności z tytułu odszkodowań 
orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wy
rządzonych przez skazanych w mieniu zakładów kar
nych i aresztów śledczych , 

4) egzekucja dotyczy kosztów upomnienia i kosztów eg
zekucyjnych . 

§ 3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grud
nia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1986 r. Nr 1, poz. 4, 
z 1989 r. Nr 49, poz. 273 i z 1990 r. Nr 47, poz. 281 ) skreśla się 
§ 5 i 6. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 




