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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 grudnia 1991 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 
101, poz. 444) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się górne granice stawek kwotowych: 

1) określone wart. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 
i Nr 101, poz. 444), zwanej dalej "ustawą" : 

a) w pkt 1 do 690 zł, 

b) w pkt 2 do 26.000 zł, 

c) w pkt 3 do 8.680 zł, 

d) w pkt 5 w lit. a) 
e) w pkt 5 w lit. b) 

do 860 zł, 

do 86 zł, 

2) określone wart. 14 pkt 1 ustawy do 69.000 zł, 

3) określone wart. 19 pkt 1 ustawy: 
a) w lit. a) do 1.040.000 zł. 

b) w lit. b) do 2.340 zł, 

c) w lit. c) do 347.000 zł . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem 1 stycznia 
1992 r. 
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ROZPORZĄDZENI~ MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 5 listopada 1991 r. 

w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi. 

Na podstawie art. 62 ust. 3 i 4 pkt 1 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. 1. Ustala się trzystopniową klasyfikację czystości 
śródlądowych wód powierzchniowych: 

1) klasa pierwsza - wody nadające się do: 

a) zaopatrzenia ludności w wodę do picia, 

b) zaopatrzenia zakładów wymagających w09Y o jako
ści wody do picia, 

c) bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowa
tych; 

2) klasa druga - wody nadające się do: 

a) bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż 
łososiowate, 

b) chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, 

c) celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych 
oraz do urządzania zorganizowanych kąpielisk; 

3) klasa trzecia - wody nadające się do: 

a) zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymaga
jące wody o jakości wody do picia, 

b) nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywa
nych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem 
i pod osłonami z innych materiałów. 

2. Wartości wskaźników zan ieczyszczeń śródlądowych 

wód powierzchniowych określa załącznik nr 1 do rozporzą
dzenia. 

§ 2. 1. Zabrania się wprowadzania ścieków do: 

1) wód podziemnych; 

2) śródlądowych wód powierzchniowych i do ziemi, jeżeli 
byłoby to sprzeczne z wymaganiami wynikającymi 
z ustanowienia strefy ochronnej źródła i ujęcia wody; 

3) śródlądowych wód powierzchniowych w obrębie zor
ganizowanych kąpielisk i plaż publicznych oraz w strefie 
1 km od ich granic; 

4) jezior bezodpływowych; 

5) jezior i ich dopływów na odcinkach 3 km od ujścia do 
jeziora, jeżeli dotychczas ścieki nie były do nich wpro
wadzane; 

6) ziemi na obszarach płytkiego występowania użytko

wych wód podziemnych przykrytych utworami przepu 
szczalnymi. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do wtłaczania do 
górotworu wydobytych z niego wód kopalnianych. 

§ 3. Ścieki wprowadzane do śródlądowych wód powie
rzchniowych i wód morskich nie mogą: 

1) powodować w tych wodach: 

a) formowania się osadów i piany, 

b) zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu, 
c) zmian w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla 

wód; 

2) zawierać: 

a) odpadków stałych i ciał pływających, 

b) węglowodorów chlorowanych (OOT, .PCB i PCT), 

c) substancji promieniotwórczych w ~ Iośc iach więk
szych od ustalonych odrębnymi przepisami, 




