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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 grudnia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa 
akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 
1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, 
poz.253 i Nr 111 , poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 
133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 
496) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 
grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia terminu udostęp
nienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Pol-

skie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna (Dz. U. Nr 140, 
poz. 778) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Termin udostępnienia należących do Skarbu 
Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" 
Spółka Akcyjna ustala się do dnia 30 czerwca 
1998 r." . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

715 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 grudnia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby 
zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach miesz
kaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 86, 
poz. 433 i Nr 133, poz. 654) za rządza się , co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 grudnia 1995 r. w sprawie warunków i trybu zajmo
wania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmują
ce kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 150, 
poz. 732) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

,,§ 5a. W razie śmierci osoby uprawnionej w czasie 
zajmowania stanowiska, dysponent lokalu mo-

że, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Mini
strów, w wyjątkowych wypadkach, uzasadnio
nych sytuacją mieszkaniową współmałżonka 
osoby uprawnionej, wyrazić zgodę na zawarcie 
z tym współmałżonkiem umowy najmu na czas 
oznaczony lub nieoznaczony." 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 grudnia 1996 r. 

w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania 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. 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, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 
i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, 
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poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Utrzymanie i eksploatacja studni publicznych 
i urządzeń wodociągowych, wraz z zaworem za wodo
mierzem głównym na przyłączu lub miejscem przezna
czonym na jego umieszczenie, określonym w warun
kach technicznych przyłączenia obiektu do tych urzą
dzeń, oraz urządzeń kanalizacyjnych do pierwszej stu
dzienki na przykanaliku, licząc od strony budynku lub 
do miejsca przeznaczonego na jej wybudowanie, na
leży do właścicieli tych urządzeń . 

§ 2. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń, o których 
mowa w § 1, polega na : 

1) dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków, 

2) zainstalowaniu wodomierza i jego utrzymaniu, 

3) likwidacji zbędnego podłączenia wodociągowego 
i kanalizacyjnego, 

4) okieślaniu godzin poboru wody w przypadku jej 
niedoboru, 

5) wstrzymaniu lub ograniczeniu dopływu wody, po 
uprzednim podaniu czasu ich trwania w razie: 
a) braku wody na ujęciu , 

b) zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób nie
bezpieczny dla zdrowia, 

c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydran
tów pożarowych, 

d) konieczności przeprowadzenia niezbędnych na
praw urządzeń wodociągowych, 

e) uszkodzenia instalacji odbiorczej grożącego nie
bezpieczeństwem, 

f) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wo
dociągowych i kanalizacyjnych, 

6) odcięciu dostawy wody i zamknięciu przykanalika 
kanalizacyjnego, w przypadku nielegalnego wyko
nania przyłącza wodociągowego lub przykanalika. 

§ 3. 1. Opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbioro
wego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do 
zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych ustalają: 

1) rada gminy - na wniosek podmiotów eksploatują

cych urządzenia, wodniesieniu do urządzeń stano
wiących własność gminy i komunalnych osób 
prawnych, 

2) wojewoda - na wniosek podmiotów eksploatują
cych urządzenia, wodniesieniu do urządzeń stano
wiących własność Skarbu Państwa. 

2. Podstawę do ustalenia opłaty, o której mowa 
w ust. 1, stanowią planowane i uzasadnione roczne 
koszty utrzyman ia i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia 
w wodę i urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o na
rzut zysku . 

3. Do kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń 
kanalizacyjnych nie zalicza się kosztów związanych 
z odprowadzaniem wód opadowych. 

4. Wysokość opłaty ustala się , dzieląc podstawę 
określoną w ust. 2 przez planowaną ilość pobieranej 
wody lub wprowadzanych ścieków w danym okresie. 

§ 4. 1. Ilość pobieranej wody ustala się na podsta
wie wskazań wodomierza. W razie przejściowej nie
sprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesię
cy, ilość pobieranej wody ustala się na podstawie śred
niego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprze
dzających unieruchomienie wodomierza. W razie bra
ku wodomierza sposób ustalania zużycia wody określa 
umowa. Przeciętne normy zużycia wody dla poszcze
gólnych grup odbiorców, które mogą stanowić podsta
wę ustalania w umowie sposobu określenia ilości zu
życia wody, zawiera załącznik do rozporządzenia. 

2. Opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrze
nia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kana
lizacyjnych pobiera zakład eksploatujący te urządzenia. 

3. Ilość odprowadzanych ścieków określa się we
dług wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowa
nych przez dostawcę ścieków. W razie braku urządzeń 
pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków przyj
muje się jako równą ilości pobranej wody z publicz
nych, własnych i innych źródeł wody. Jeżeli dostawcą 
jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń po
miarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się 
w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków, 

z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpow
rotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i techno
logicznych. 

§ 5. Decyzję o przyznaniu odszkodowania za szko
dy wyrządzone w związku z wykonaniem, utrzymaniem 
i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i urzą
dzeń kanalizacyjnych wydaje na wniosek poszkodowa
nego: 

1) wójt, burmistrz lub prezydent - w przypadku urzą
dzeń będących własnością gminy i komunalnych 
osób prawnych, 

2) kierownik urzędu rejonowego - w przypadku urzą
dzeń stanowiących własność Skarbu Państwa. 

§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowied
nio do zadań wykonywanych przez związki komunalne, 
przez miasto stołeczne Warszawa oraz w ramach poro
zumień komunalnych . 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopa
trzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat 
za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 47, 
poz. 234, z 1989 r. Nr 4, poz. 25 oraz z 1990 r. Nr 22, 
poz. 131 i Nr 89, poz. 522). 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 grudnia 1996 r. (poz. 716) 

PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW 

Tabela - Budownict'rvo mieszkaniowe 

Tabela 2 - Podle\vanie upraw 

Tabela 3 - Zakłady i instytucje użyteczności publicmej 

Tabela 4 - Hodowla Z\vierząt gospodarskich 

Tabela 5 - Obsługa pojazdów rnechanicmych i \varsztatów 

Tabela 6 - Przemysł rolno-spożywczy 

Tabela 7 - Robory budowlane 

Tabda 8 - Ch~m.icZDa ochrona roślin 

Tabela 9 - Obiekty wojskowe i resorru spraw \vev,.:nętrznych 

Tabela 10 - Jednorazo\ve umycie pojazdu \vojskowego 

Lp. 

l 

l. 

.., 

.. 
J . 

4. 

BCDO\V~lCT\\'O .\llESZK-\.. 'dO\\'E 

JednostIq odniesienia jest 1 mieszkaniec (\-r1.:) hor0 tający 
z wodoci::)gu w okresie obrachunkowym 

KJJlaliz..1cja loka lna K:lQ:.lliZ3Cia siecio\\ a 

Wyposażenie miesz...lc:mia Średnie zużycie wody na mieszkańca 
\\1 instalacje dm)/ m)jjyfk! dm)/ rn) 'jyfk: 

i1vfkJd .' rn-c ,'iYt:k/d "rn-,:; .., 3 4 5 6 

Wodocia.,gi. bez ubikacji i łazieuki 33 1,0 - -
(brak kanalizacji) lub pobór wody ze 
zdroju podwórzowego 

Wodociąg. bez ubikacji i łazienki 40 1.2 50 I 1,5 

Wodocia!L ubikacja bez łazienki 60 1,8 80 2,4 

Wodociąg, ubikacja. łazienka , lokalne 100 : ,0 150 4,5 
źródło ciepłej wody (piecyki węglowe, 

gazowe - gaz z butli, piecyki elek-
tryczne. bojlerv) 
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5. 

6. 

Uwaga 

Wodociąg, ubikacja, łazienka, woru. 
podgrzewana gazem z sieci 
zewnętrznej 

- budo'ń-IDctv.'o jednorodzinne 120 3,6 166 5,0 

- budov.'!l.ictwo wielorodzinne - - 200 6,0 

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa 200 6,0 )~~ 
-.).) 7,0 

ciepłej wody do mieszkania (z elektro-
ciepło'W'lli, kotłowni osiedlowej lub 
blokowej) 

- dla domków letniskowych przyjmuje się za okres obliczeniowy 2,5 miesiąca w 
ciągu roku. Wskaźniki zużycia wody zależne są od wyposażenia w instalacje. 

Na obszarze miast województwa katowickiego : Katowice, Będzin, By1om, Chorzów, 

Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Leszczyny, Ła.ziska, Mikołów, Mysło\vice, Pyskowice, 

Ruda Śląska, Rybnik, Siemllno\-vice, Sosnowiec, Ś'ń-iętocWowice, Tychy, Zabrze można sto

sować współczynnik zv.iększ..ający wielkości wskaźników zużycia wody \vyrn.i~onych w tabeli 

- rÓ'vIrny 1,5, co wyn.ika z \vysok..iego jednostkowego zużycia wody w tych miastach. 

Tabela 2 

PODLE\VA.NIE UPR.\. W 

Srednie zużycie 

Lp. Rodzaje upraw Jednostka wody na jednostkę 

odniesienia dml!d m J.'m-c 

l 2 3 4 5 

l. Ogród przydomowy, działka rekrea- l m ~ pO Wlerz-
cyjna (podlewanie w okresie wegeta- chni użytków 
cyjnym 4 miesięcy): 

a) warzywa " 3,0 0,09 

b) k\viatv i tra'Wnik.i " 2,0 0,06 

2. Uprawy w szklarniach " 4,0 0, 12 

Uprawy w osłonach foliowych (pod- " 4,0 0,12 .) . 

lewanie w okresie wegetacyjnym 7 
miesięcy) 

4. Pieczarkarnie " 5,0 0, 15 
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Tabela 3 

ZAKŁADY I INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Średnie 
Lp. Rodzaj zakładu Jednostka zużycie wody 

na jednostkę 

odniesienia dmJ/d mJ/m-c 

l 2 3 4 5 

I. OCBRO~A ZDROWl.\ I OPIEKA SPOLECZ~A 

l. Żłobki 

a) dzienne l dziecko 130 3,9 

b) tygodniowe, miesięczne " 200 6,0 

2. PrzYchodnie lekarskie, ośrodki zdro\\-la l pacjent 17 0,5 

-' . Izbv porodowe l łóżko 500 15,0 

4. Szpitale 

a) szpitale ogólne wi.elooddziałowe do 500 łóżek l łóżko 650 19,5 

b) szpitale ogólne wi.elooddzia łowe ponad 500 łóżek " 700 21,0 

c) szpitale (oddziały) dziecięce " 800 24,0 

d) szpitale (oddziały) ginekologiczno-położnicze " 750 ?? --- , ) 

e) szpitale (oddziały) psychiatryczne " 500 15,0 

f) oddziały zakaŹDe " 600 18,0 

g) oddziały pulmonologiczne " 600 18,0 

h) oddziały dla przewlekle chorych " 500 15,0 

5. Sanatoria z hydroterapią l łóżko 700 21 ,0 

6. Apteki l zatrudniony 100 3,0 

7. Domy małego dziecka, rencistów l łóżko 200 6,0 

i pomocy społecznej 
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n. OŚWIATA I NAUKA 

8. Przedszkola 

a) dzienne l dziecko 60 1,8 

b) tygodniowe, miesięczne " 200 6,0 

9 Szkoły podstawowe, ogólnokształcące 

a) bez stołówki l uczeń 20 0,6 

b) ze stołówką " 25 0,8 
~._-

10. Szkoły zawodowe i szkoły wyższe l uczeń 

a) bez laboratoriów (student) 20 0,6 

b) z laboratoriami II 33 1,0 

l l Internaty i domy studenckie 

a) bez natrysków l łóżko 80 2,4 

b) z natryskami 
II 160 4,8 

12 . Szkoły z internatami l uczeń 170 5, l 

13 Placówki wychowania pozaszkolnego 

a) bez stołówki l uczeń 20 0,6 

b) ze stołówką 
II 25 0,8 

14 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, 
pogotowia opiekuńcze , ośrodki szkoleniowo-w)'cho-
wawcze Itp .) 

a) bez natry·sków 1 łóżko 80 2,4 
b) z narryskam I " 160 4,8 

15 JednostkI naukowe I jednostki badawczo-rozwojowe 

a) bez laboratoriów l zatrudniony 66 2,0 

b) z laboratoriami 
II 133 4,0 

III. KUL TURA I SZTUKA 

16 Muzea l m2 pow. użytk . 2,6 0,08 

17 Kina l miejsce 6,7 0,2 

18. Teatry l miejsce 33 1,0 

19 Domv kultury l miejsce 33 1,0 

20 Bibl ioteki i czytelnie l korzystający 10 0,3 , 
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IV. SPORT I TlJRYSTYKA 

21. Hotele i motele kat. LUX (*****) l m .noclegowe 633 19,0 

22. Hotele kat. J****) " 533 16,0 

,"' Hotele kat. (***) " 400 12,0 _-' . 

24. Hotele pozostałe " 200 6,0 

25. Pensjonaty i domy wypoczynkowe 

a) kategorii I 1 m.noclegowe 300 9,0 

b) kategorii II " 200 6,0 

c) kategorii ID " 150 4,5 

26. Schroniska i domy \\-ycieczkowe 

a) kategorii I I m.noc legowe 200 6,0 

b) kategorii II " 150 -l ,5 

c) kategorii ID " 100 3,0 

27 . Obozov"iska turystycme 

1 ) ca mpingi 1 m.noclegowe 

a) kategoria I " 133 -l ,0 

b) kategoria II " 100 3,0 

c) kategoria ID " 66 2,0 

2) pola biwakowe " 33 1,0 

28 . Ph"',valnie krY1e l korzystający 160 4,8 

29. Pły V\ aln.ie otwane 

a) \'v}CZ)'TIo\ve I korzystający 200 6.0 

b) o \-vvkorzvstaniu masowym " -l00 12,0 

30. Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym 

dla ćwicz~cvch I ćwiczący 66 2,0 

V. HANDEL, GASTRONOM1A I tJSŁUGI 

31. Restauracje, jadłodajnie I miejsce 160 4,8 

"', -' - . Bary l miejsce 200 6,0 

33 . Kawiarnie, bary kawowe l miejsce 66 2,0 



Dziennik Ustaw Nr 151 - 3157 - Poz. 716 

34. Sklepy Z asortymentem czystych produktów 

(sklepy tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, galanteria 
skórzana, drogeria, ''butiki'', jubilerskie, sprzedaż por-
celany, artykuły sportowe, zabawki, cepelie, wyroby l zatrudniony 66 2,0 
pamiątkarskie, księgarnie, papiernicze, kioski "Ruch", 
itp .) 

35 . Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożyw-
czych (sklepy spożywcze, mięsne, sprzedaż nabiału, l zatmdniony 5,0 
~gotowych wyrobów cukierniczych itp.) 

36. Sklepy z artykułami przetwórstwa spożywczego 
(garmażeryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy l zatrudniony 166 5,0 
rybne) 

37. K v.iaciarnie i sklepy zoologiczne 1 zatrudniony 150 4,5 

38. Sklepy z agregatami chłodniczymi normę ustala się indywidualnie 

lub innymi urządzeniami zużywającymi wodę w oparciu o warunki techniczne 

'39. Zakłady usługo\ve (szewc, krawiec, zegarmistrz, op- 1 zatrudniony 50 1,5 
tyk. naprawa sprzętu elektrotechnicznego itp.) 

40. Zakłady pralnicze 1 kg bielizny 0,025 (m) 

l kg odzieży 0,010 (m) 

41. Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne l zatrudniony 166 5,0 

42. Zakłady fotograficzne 

a) fotografie czarno-białe l laborant 800 24,0 

b) fotografie kolorowe " 1700 50,0 

43. Magle 

a) magiel zwykły l zatrudniony 50 1,5 

b) magiel e'lektrvczno-parowy " 166 5,0 

44. Łaźnie l korzystający 200 6,0 

45. Szalety publiczne 1 urządzenie 100 3,0 

= 1 pkt wc 

VI. ZAKŁADY PRACY 

46. U rzędy i instytucje miejskie i wiejskie l zatrudniony 33 1,0 

47. Zakłady pracy 

a) w których wymagane jest zastosowanie natrysków l zatrudniony 66 2,0 

b) przy pracach szczególnie brudzących " 100 3,0 

lub ze środkami toksycznymi 
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Lp. 

l 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

7. 

8. 

HODOWLA Z\\'IERZĄ T GOSPODARSKICH 

(nie dotyczy ferm przemysłowych) 

Zwierzęta 
Jednostka 

odniesienia 

2 3 

Konie l zwie!'Zę 

Krowy 

a) mleczne i sztuki wyrośnięte l Z\vierzę 

- poidła " 

- koryta " 

b) bydło młode (do l roku) 
" - poidła 
" 

- koryta 

Swinie 

a) sztuki wyro śnięt e l zwier~ 

- poidła " 

- koryta " 

b) maciory z przychówkiem do 6 tyg. 
" - poidła 
" - koryta 

KOZY,o\vce l ZVvier~~ 

Drób 

a) kll.ry l zv..ierzę 

b) inny " 

Nutrie 

a) chów wodny 

- sztuki dorosłe l zwierzę 

" - matki z młodymi 

b) chów suchy 
" 

- sztuki dorosłe 
" 

- matki z młodymi 

Lisy~ norki l zwierzę 

Lecznice weterynaryjne 

- zwierzę małe 1 zwierzę 

- zwierzę duże " 

Poz. 716 

Tabela 4 

Średnie zużycie 
_ wody na jedno 

dmJ/d mJ/m-c 

4 5 

50 1,5 

70 2, l 

60 1,8 

35 1,0 
30 0,9 

30 0,9 
25 0,8 

70 2, l 
50 1,5 

10 0.3 

0,3 0,0 l 
1,0 0,03 

30 0,9 
45 1,4 

6 0,2 
8 0,2 

6 0,2 

40 --
80 --
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Tabela 5 

OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I \VA .. lłSZTATÓW 

Jednostka 
Średnie 

Lp. Rodzaj pojazdu, warsztatu zużycie wody 

odniesienia na jednostkę 

dm3/d m 3/m-c 

l 2 3 4 5 

1. Pojazdy mechaniczne 

a) traktor 4-krotne mycie pojazdu w m-cu zużycie 

wody na l mycie = 300 dm) l szt. -- 1,2 

" 2, 0 b) samochód ciężarowy 4 x 500 dmJ --

" 0,6 c) samochód osobowy 4 x 150 dm) --

" 1,2 d) przyczepa 4 x 300 dm) --
" 2,0 e) wóz asenizacyjny 4 x 500 dmJ --

f) inne pojazdy rolnicze " 1,0 --

2. Silniki (poza elek1rYcznvmi na l kW) l szt. 15 0,45 
.., 

Warsztaty remontowe J . 

(w ramach przedsiębiorstw rolnych) 

a) mechaniczne l obrabiarka 35 1,0 

b) ślusarskie l stan. pracy 60 1,8 

c) stolarskie l stan. pracy 20 0,6 

d) kowalskie l palenisko 40 1,2 
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Tabela 6 

PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY 

Srednie 

Lp. Rodzaj zakładu 
Jednostka zużycie wody 

na jed.uostkę 
odniesienia 

m) 

l 2 
,., 

4 .) 

1. Zakłady mleczarskie 1000 dm) mleka 

a) wyrób masła 
.. 3,0 

b) W)Tób sera " 4,0 

c) zleVvnle mleka 0,3 

') Brovvary 1000 dm) piwa 5.0 

3. Wytwórnie napojów bezalkoholo\\oych 1000 dm) produktu 5,0 

i rozlewnie piwa 

4. Piekarnie 1000 kg pieczywa 2.0 

5. Rze Źlli e 

a) bydło I szt . 

- sztuki duże " 0,3 

- sztuki male 
ot O, l 

b) trzoda chle\\11a " 0,5 

c) konie " 0.3 :; 

6. Zakłady przetwórstwa mięsnego oraz 

wvtvv'órnie v..yrobów garmażeryjnych 1 t 50,0 

7. Punk'1 skupu zboża i nasion 1 rn ~ pow. 

użvtkowei/m-c 0,5 

8. Laboratoria 1 m" pow. 

użvtkowej /m-c O, l 

9. Wytwórnie makaronów 1000 kg wyrobu 1,4 

10. Gorzelnie 1000 dm] spirytusu 115,0 

11. Cukrow1lle 1000 kg cukru 110,0 

12. Fabryki kOllserw 1000 kg wyrobu 35,0 

13. Garbarnie l szt . 

- skórki duże 1,0 

- skórki małe 0,5 
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3. Krzewy jagodowe 

a) środki owadobójcze ha 4 500 2,0 

b) środki grzybobójcze " 4 500 2,0 

c) środki chwastobójcze " l 300 Q..J 
4,3 

4. Kapusta 

a) środki owadobójcze ha 
.., 300 0,9 .) 

b) środki chwastobójcze " 1,5 300 W 
1,35 

5. Cebula 

a) środki owadobójcze ha l 300 0,3 

b) środki grzybobójcze " 3 300 0,9 

c) środki chwastobójcze " 2 300 QJl 
1,8 

6. Pomidory 

a) środki grzybobójcze ha 2 600 1,2 

b) środki chv ... astobójcze " l 300 QJ 

1,5 

7. O górki 

a) środki owadobójcze ba 2 300 0,6 

b) środki grzybobójcze " 2 600 1,2 

c) środki chwastobójcze " I 300 Q.J 
2.1 

8. Fasola 

a) środki o\ .... adobójcze ha I 300 0,3 

b) środki grzybobójcze " 2 600 1,2 

c) środki chwastobójcze " 1.5 300 W 
1,95 

9. Groch zielony 

a) środki owadobójcze ha 2 300 0,6 

b) środki chwastobójcze " 1,5 300 W 
1,05 

10. Buraki ćwikłowe 

a) środki owadobójcze ha 2 300 0,6 

b) środki chwastobójcze " 1,5 300 (Uj 

1,05 
II. Marchew 

a) środki owadobójcze ha 2 300 0,6 

b) środki chwastobójcze " 1,5 300 !liS 
1,05 
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12. Pozostałe warzywa 

a) środki owadobójcze ha 2 300 0,6 

b) środki grzybobójcze " 0,5 600 0,3 

c) środki chwastobójcze " 1,5 300 W 
1,35 

13 . Rzepak 

a) środki owadobójcze ha 2 450 0,9 

b) środki grzybobójcze " l 500 Q..5 
1,4 

14. Ziemniaki 
. 

a) środki owadobójcze ha 2 450 0,9 

b) środki grzybobójcze " 3 500 U 
2,4 

15. Buraki 

a) środki owadobójcze i grzybobójcze ha 3 450 1,35 

b) środki chwastobójcze " l 450 MS 
1,80 

16. 
Lucerna - uprawa nasienna 

ha 3 800 2,4 
a) środki owadobójcze i grzybobójcze 

17. Groch 

a) środki owadobójcze i grzybobójcze ha 2 450 0,9 

b) środki chwastobójcze " l 400 M 
1,3 

18. Chmiel 

a) środki owadobójcze ha 2 2000 4,0 

b) środki grzybobójcze " 6 2000 11..Q 
16,0 

ZbOŻA 

19. a) środki chwastobójcze ba l 450 0,45 

b) środki grzybobójcze " ') 400 Q...8-Q 
1,25 

20. Tytoń 

a) środki owadobójcze ha 2 400 0,8 

b) środki grzybobójcze do odkażania m" 1600 1,6 
ziemi przy produkcji rozsady 

21. Truskawki 

a) środki owadobójcze ha l 400 0,4 

b) środki grzybobójcze " 2 1000 2,0 

c) środki chwastobójcze " l 400 M 
2,8 

22. KukurydZA 

a) środki chwastobójcze ha l 400 0,4 
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23. Len 

a) środki owadobójcze ha l 400 0,4 

b) środki chwastobójcze " l 400 Q.1 
0,8 

24. Mycie i płukanie sprzętu do jednorazowego mycia należy przyjmo-

ochrony roślin wać 50% pojemności opryskiwacza 

Tabela 9 

OBIEKTY WOJSKO\VE I RESORTU SPRA W WEWN~TRZNYCH 

Charakterystyka Średnie 
Lp. N a~ffi:a obiektu obiektu lub jego Jednostka zużycie wody 

na jednostkę 

\-\yposażenia odniesienia dm 3 'd m 3/m-c 

l 2 3 4 5 6 

l. Budynki koszarowe l) Ubikacje, natryski, umy- ł osoba 50 l 5 
walnie, centralne źródło 
ciepłej wody, 

2) Ubikacje, natryski., umy-
walnie, lokalne elektryczne 

l osoba źródło ciepłej wody, 40 1,2 

3) Ubikacje, umywalnie, tylko 
zimna woda l osoba 30 0.9 

') Wartov .. nie, areszty Ubikacje, UITl)'\valnie, woda ł osoba 30 0,9 
zimna i ciepła 

~ Budynki sztabowe i Ubikacje, um)"-va lni e, woda l osoba 30 0,9 J . 

a dministra cyjne zimna i ciepła 

4. Budynki szkolenio- Ubikacje, Ulll)'\valnie, woda l osoba 20 0,6 
we zimna i ciepła 

5. Budynki gospodar- Ubikacje, umywalnie, woda l osoba 20 0,6 
cze zimna i ciepła 

6. Kuchnie i stołówki Woda zimna, ciepła l żywiony 140 4,2 
żołnierskie 

7. Kasyna dla kadry l) Przygotowywanie 3 posil- I żywiony 140 4,2 
l pracowników ków w ciągu doby 
cywilnych 2) Przygotowywanie 2 posil- 110 3,3 

ków w ciągu doby 

3) Przygotowywanie obiadów 
90 2,7 

8. Kluby oficerskie Przygotowywanie obiadów l żywiony 50 1,5 
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Tabela 10 

Jednorazowe umycie pojazdu wojskowego 

i pojazdu Państwowej Straży Pożarnej 

Nazwa pojazdu Dość litrów na I pojazd 

Pojazdy gąsienicowe 1.500 

(czołgi, transportery itp.) 

Pojazdy Straży Pożarnej 1.500 

UVv'aga : Dla obliczenia zużycia wody z sieci wodociągowej w myjkach z zamkniętym obiegiem 
wody powyższą normę jednostkową najeży zmniejszyć o połO\,vę· 

717 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 17 grudnia 1996 r. 

w sprawie karty podatkowej. 

Na podstawie art. 9 pkt 1, art. 18 ust. 3 i art. 38 
pkt 2-4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiąza 

niach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 
i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 
oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następu 

je: 

§ 1. Podatnicy prowadzący dziatalność w zakresie 
i na warunkach określonych w rozporządzeniu mogą 
ptacić zryczattowany podatek dochodowy w form ie 
karty podatkowej. 

§ 2. 1. Podatnicy prowadzący dziatalność opodatko
waną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obo
wiązku prowadzenia ksiąg, sktadania zeznań podatko
wych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu 
oraz wptacania zaliczek na podatek dochodowy. Podat
nicy ci są obowiązani jednak wydawać na żądanie 
klienta rachunki , o których mowa w odrębnych przepi
sach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wy
konanie ustugi oraz przechowywać w kolejności nume
rów kopie tych rachunków w okresie pięciu lat podat
kowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono 
rachunek. 

2. Do podatników, którzy w roku poprzedzającym 

rok podatkowy ptacili podatek dochodowy na ogólnych 

zasadach lub w innej formie n i ż karta podatkowa albo 
którzy w roku podatkowym rozpoczęli dziatalność , nie 
stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1, w okre
sie przed doręczeniem decyzj i ustalającej opodatkowa
nie w formie karty podatkowej, nie dtuższym jednak niż 
cztery miesiące . Kwoty podatku dochodowego zapta 
cone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej 
opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się 
na poczet podatku wynikającego z tej decyzji. 

3. Opodatkowanie w formie karty podatkowej nie 
zwalnia od obowiązku uiszczenia pobieranego na gra
nicy, na podstawie odrębnych przepisów, podatku od 
towarów i ustug oraz podatku akcyzowego od towarów 
sprowadzanych lub nadsytanych z zagranicy. 

4. Podatnicy, którzy w roku poprzed zającym rok 
podatkowy ptacili podatek dochodowy w formie ka rty 
podatkowej, są obowiązani do dnia otrzymania decy
zji ustalającej wysokość tego podatku optacać podatek 
dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości 
stawki określonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wy
sokości na rok ubiegty. Kwoty podatku dochodowego. 
zaptacone w okresie przed doręczeniem decyzji usta
lającej opodatkowanie w formie karty podatkowej za 
licza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji. 


