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4) na rzece Martwa Wis∏a — linia ∏àczàca po∏udnio-
wy kraniec nabrze˝a przystani rybackiej w miej-
scowoÊci Górki Wschodnie z po∏udniowym kraƒ-
cem przystani rybackiej w miejscowoÊci P∏onia
Wielka;

5) na rzece Mot∏awa, w starym i nowym korycie rzeki
— odpowiednio linia biegnàca wzd∏u˝ pó∏nocnej
kraw´dzi mostu Zielonego oraz pó∏nocnej kraw´-
dzi mostu Stàgiewnego w miejscowoÊci Gdaƒsk;

6) na rzece ¸eba — linia biegnàca w odleg∏oÊci
2,0 m od kraw´dzi pó∏nocnej mostu drogowego,
∏àczàcego ulic´ Sienkiewicza z ulicà Turystycznà
w miejscowoÊci ¸eba;

7) na kanale Che∏st — linia biegnàca w odleg∏oÊci
85,0 m od kraw´dzi zachodniej mostu drogowego,
po∏o˝onego  w ciàgu ulicy KoÊciuszki w miejsco-
woÊci ¸eba;

8) na rzece ¸upawa — linia biegnàca wzd∏u˝ zachod-
niej kraw´dzi mostu drogowego w miejscowoÊci
Rowy;

9) na rzece S∏upia — linia biegnàca wzd∏u˝ pó∏nocno-
-wschodniej kraw´dzi mostu kolejowego w miej-
scowoÊci Ustka;

10) na rzece Wieprza — linia ∏àczàca punkty graniczne
64 i 65, po∏o˝one na podporach mostu dla pieszych
w miejscowoÊci Dar∏owo;

11) na rzece Pars´ta — linia biegnàca wzd∏u˝ pó∏noc-
no-zachodniej kraw´dzi mostu kolejowego w miej-
scowoÊci Ko∏obrzeg i ∏àczàca punkty graniczne 77
i 78;

12) na Kanale Drzewnym — linia ∏àczàca punkty gra-
niczne 67 i 68, biegnàca w odleg∏oÊci 8,0 m na pó∏-
nocny zachód od kraw´dzi mostu dla pieszych przy
ulicy Solnej w miejscowoÊci Ko∏obrzeg;

13) na kanale ∏àczàcym jezioro Resko Przymorskie
z morzem terytorialnym — linia prostopad∏a do osi
kana∏u w miejscu jego po∏àczenia z jeziorem;

14) na rzece Rega — linia biegnàca wzd∏u˝ pó∏nocnej
kraw´dzi mostu drogowego w miejscowoÊci Mrze-
˝yno;

15) na kanale ∏àczàcym jezioro Liwia ̧ u˝a z morzem te-
rytorialnym — linia prostopad∏a do osi kana∏u
wzd∏u˝ pó∏nocnej kraw´dzi samoczynnych wrót
przeciwpowodziowych; 

16) na rzece Âwiniec — linia prostopad∏a do osi koryta
rzeki od strony Zatoki Karpinka, biegnàca wzd∏u˝
kraw´dzi mostu drogowego na drodze ∏àczàcej
miejscowoÊci Kamieƒ Pomorski i Dziwnów;

17) na rzece Wo∏czenica — linia ∏àczàca punkty granicz-
ne 139 i 756, w miejscu ujÊcia rzeki do Zatoki Ci-
chej;

18) na rzece Gowienica — linia prostopad∏a do osi ko-
ryta rzeki w odleg∏oÊci 150 m powy˝ej ujÊcia do
Roztoki Odrzaƒskiej;

19) na jeziorze Dàbie — linie prostopad∏e w miejscach
ujÊcia wód kana∏u Iƒski Nurt i Nurtu Babina (z Cza-
pinà) do rzeki Odry oraz w ujÊciu wód rzeki Duƒczy-
ca i cieku Przesmyk Orli do Przekopu Mieleƒskiego; 

20) na rzece Âwi´ta — linia prostopad∏a do osi koryta
rzeki, w odleg∏oÊci 60 m powy˝ej ujÊcia do rzeki
Odry;

21) na rzece Parnica — linia przecinajàca oba brzegi
rzeki Parnica w miejscu jej po∏àczenia z rzekà Rega-
lica i biegnàca wzd∏u˝ linii zachodniego brzegu rze-
ki Regalica oraz linia biegnàca wzd∏u˝ wschodniej
kraw´dzi mostu Portowego w miejscowoÊci Szcze-
cin;

22) na rzece Odra Zachodnia — linia biegnàca wzd∏u˝
pó∏nocnej kraw´dzi mostu Trasy Zamkowej w miej-
scowoÊci Szczecin;

23) na rzece ¸arpia — linia prostopad∏a do osi koryta
rzeki w odleg∏oÊci 750 m od ujÊcia do rzeki Odry;

24) na rzece Gunica — linia prostopad∏a do osi koryta
rzeki w odleg∏oÊci 1400 m powy˝ej ujÊcia do Rozto-
ki Odrzaƒskiej.

2036

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia  23 grudnia  2002 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at rocznych za oddanie w u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022)
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1.  Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç op∏at rocz-
nych za u˝ytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodà, sta-
nowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

§ 2.  Jednostkowa stawka op∏aty rocznej za u˝ytko-
wanie 1 m2 gruntu, niezb´dnego do realizacji przedsi´-
wzi´ç zwiàzanych z:

1) energetykà wodnà, przeznaczonego pod:
a) obiekty elektrowni wodnej wraz z prz´s∏em bu-

dowli pi´trzàcej, w którym znajduje si´ uj´cie
wody dla elektrowni — wynosi 15,80 z∏,

b) budowle pi´trzàce i upustowe — wynosi 1,52 z∏;
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2) transportem wodnym, przeznaczonego pod bu-
dowle pi´trzàce i upustowe, porty, nabrze˝a, przy-
stanie, miejsca kotwienia statków, pochylnie, k∏ad-
ki — wynosi 0,76 z∏;

3) wydobywaniem kamienia, ˝wiru, piasku oraz in-
nych materia∏ów — wynosi 3,80 z∏;

4) wycinaniem roÊlin z wody — wynosi 0,05 z∏;

5) wykonaniem infrastruktury transportowej, prze-
znaczonego pod filary i przyczó∏ki mostów — wy-
nosi 15,20 z∏;

6) wykonaniem infrastruktury przemys∏owej, przezna-
czonego pod:
a) uj´cia wody, wyloty urzàdzeƒ s∏u˝àcych do

wprowadzania wód lub Êcieków, rurociàgi oraz
fundamenty innych urzàdzeƒ prowadzonych
przez wody — wynosi 15,20 z∏,

b) budowle pi´trzàce i upustowe — wynosi 1,52 z∏;

7) wykonaniem infrastruktury komunalnej i rolnej,
przeznaczonego pod uj´cia wody, wyloty urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do wprowadzania wód lub Êcieków, ru-
rociàgi oraz fundamenty innych urzàdzeƒ prowa-

dzonych przez wody, budowle pi´trzàce i upusto-
we — wynosi 1,52 z∏;

8) dzia∏alnoÊcià rekreacyjno-us∏ugowà:
a) niezwiàzanà z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, prze-

znaczonego pod:
— porty, przystanie, pomosty — wynosi 1,52 z∏,
— pozosta∏e obiekty — wynosi 0,76 z∏,

b) zwiàzanà z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, przezna-
czonego pod:
— dzia∏alnoÊç gastronomicznà i hotelarskà —

wynosi 22,80 z∏,
— pozosta∏e rodzaje dzia∏alnoÊci — wynosi

15,20 z∏.

§ 3.  WysokoÊç op∏aty rocznej za u˝ytkowanie grun-
tów pokrytych wodami ustala si´ jako iloczyn jednost-
kowej stawki op∏aty rocznej, o której mowa w § 2, i po-
wierzchni u˝ytkowanych gruntów wyra˝onej w m2. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2037

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wynagrodzeƒ kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o kuratorach sàdowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071
i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271
i Nr 213, poz. 1802) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady wynagradzania kuratorów za-
wodowych i aplikantów kuratorskich;

2) mno˝niki wynagrodzenia zasadniczego;

3) stawki dodatku funkcyjnego;

4) stawki dodatku patronackiego;

5) okolicznoÊci uzasadniajàce przyznanie kuratorom
zawodowym dodatku specjalnego.

§ 2. Ustala si´ wynagrodzenie zasadnicze kurato-
rów zawodowych, zwanych dalej „kuratorami”, oraz
aplikantów kuratorskich przy zastosowaniu mno˝ni-
ków kwoty bazowej, ustalonej na podstawie przepisów
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej, zwanej dalej „kwotà bazowà”, okreÊlo-
nych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Stanowiska oraz odpowiadajàce im stawki
dodatku funkcyjnego wyra˝one w procentach kwoty
bazowej okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Dodatku funkcyjnego przys∏ugujàcego kuratoro-
wi powo∏anemu na stanowisko kuratora okr´gowego
lub zast´pcy kuratora okr´gowego nie ∏àczy si´ z do-
datkiem za prac´ terenowà, o którym mowa w art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sàdo-
wych, zwanej dalej „ustawà”.

§ 4. 1. Kuratorowi sprawujàcemu patronat nad jed-
nym aplikantem kuratorskim przez okres nie krótszy ni˝
miesiàc przys∏uguje dodatek patronacki w wysokoÊci
0,10 kwoty bazowej za ka˝dy miesiàc sprawowania pa-
tronatu, a za nast´pnych aplikantów — w wysokoÊci
0,05 kwoty bazowej za ka˝dego aplikanta, jednak nie
wi´cej ni˝ 0,20 kwoty bazowej za wszystkich aplikan-
tów ∏àcznie.

2. Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu
nieobecnoÊci patrona lub jednego aplikanta, trwajàca
d∏u˝ej ni˝ 7 dni roboczych, powoduje utrat´ prawa do
dodatku za tego aplikanta.

§ 5. Dodatek specjalny, w wysokoÊci, o której mo-
wa w art. 14 ust. 4 ustawy, mo˝e byç przyznany kurato-
rowi z tytu∏u okresowego zwi´kszenia obowiàzków
s∏u˝bowych, w szczególnoÊci za prowadzenie zaj´ç
w oÊrodku kuratorskim, przez w∏aÊciwego prezesa sà-
du.


