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c) w pkt 3: 

- w lit. a) wyrazy" 10,00 zł" zastępuje się wyra
zami ,,10,40 zł", 

- w lit. b) wyrazy ,,20,00 zł" zastępuje się wyra
zami ,,20,80 zł", 

d) w pkt 4: 

- w lit. a) wyrazy ,,4,60 zł" zastępuje się wyra
zami ,,4,80 zł", 

- w lit. b) wyrazy ,,9,20 zł" zastępuje się wyra
zami ,,9,60 zł", 

e) w pkt 5: 

- w lit. a) wyrazy ,,2,50 zł" zastępuje się wyra
zami ,,2,60 zł", 

- w lit. b) wyrazy ,,5,00 zł" zastępuje się wyra
zami ,,5,20 zł". 

§ 2. 1. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpoznaniu 
według przepisów dotychczasowych. 

2. Do zakładów, które do dnia 31 stycznia 2000 r. 
złożą informację zawierającą dane o ilości pobranej 
wody powierzchniowej i podziemnej, celach jej wyko
rzystania oraz o zakupie i sprzedaży wody, a także o ilo
ści, rodzaju i przeciętnym składzie wprowadzanych do 
wód lub do ziemi ścieków oraz o stężeniu zawartych 
w nich zanieczyszczeń, określonych wskaźnikami: 
BZT5, ChZT, zawiesiną ogólną, sumą jonów chlorków 
i siarczanów, sumą metali ciężkich, fenolami lotnymi, 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Minister właściwy do spraw gospodarki wod
nej ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za szczególne korzy
stanie z wód i urządzeń wodnych, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 715 oraz z 1999 r. 
Nr 101, poz. 1178) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za składowanie od
padów (Dz. U. Nr 162, poz. 1128) załączniki nr 1-3 
otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 
do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Za umieszczenie odpadów na składowisku od
padów przed dniem 1 stycznia 2000 r. oraz za czas skła
dowania odpadów na składowisku odpadów przed 
dniem 1 stycznia 2000 r. w zakresie opłat mają zastoso
wanie przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




