ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1180

بتعديـ بعـ

قــرار وزاري
رقــم 2017/12
احكـا ال حـة اإعـادة ا�ست ـدا ميـا ال�سـر وت�سريف ـا

ا�صتنادا اإ قانون حماية البي ة ومكافحة التلو ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم ، 2001/114
و إا املر�صوم ال�صلطانـي رقــم  2007/90باإن�ص ــاء وزارة البي ــة وال�ص ـوؤون املناخية
و إا املر�صوم ال�صلطا رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البي ة وال�صوؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي
واإ لئحة اإعادة ا�صتخدام مياه ال�صرف وت�صريفها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 93/145
و إا موافقة وزارة املالية
وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة
تـقـــرر
املــادة االولـــى
رى التعديالت املرفقة على لئحة اإعادة ا�صتخدام مياه ال�صرف وت�صريفها امل�صار اإليها .
املــادة ال انيـة
يلغى كل ما يخال التعديالت املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .
املــادة ال ال ـة
ين�صر هذا القرار فـي ا ريدة الر�صمية ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�صره .
سـدر ـي  27مـن ربيــ ال انــي 1438هـ
املوا ــــــق  26مـن يـنايــــــــــــــــر 2017
مد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـ ـ ـ ــة وال�صـ ـ ـ ـوؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة
-11-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1180

تعديـ بعـ احكـا ال حـة اإعادة ا�ست دا ميـا ال�سـر وت�سريف ـا
املــادة ) 1
ت�صــاف اإل ــى امل ــادة  1من لئحــة إاعــادة ا�صتخــدام مياه ال�صــرف وت�صريفهــا امل�صــار اإليهــا
التعريفات التية
 12امليــا العادمــة
اأي مياه ت ــوي علــى ملو ـات بي يـ ــة وتنت ـ من الأن�صطــة ال�صناعيــة والزراعي ــة
والتجارية املختلفة .
 13امليـا امل�ساحبـة الإنتـا النفـ
مياه عادمة م�صاحبة ل�صتخرا النف والغاز من باطن الأر�ض .
 14امليـا املرجتعـة مـن طـات ليـة امليـا
مي ــاه عادمــة ماحلــة جــدا تنت ـ من عملي ــات لية املــياه لإنت ــا امليــاه ال�صاحلــة
لل�صر .
املــادة ) 2
ي�صتبدل بن�ض املادة  2من لئحة اإعادة ا�صتخدام مياه ال�صرف وت�صريفها امل�صار اإليها
الن�ض التي
يحظر ت�صري مياه ال�صرف اأو احلماأة اأو املياه امل�صاحبة لإنتا النف اأو املياه املر عة
من حمطات لية املياه اأو املياه العادمة اإل بعد احل�صول على ترخي�ض من الوزارة .
و دد ر�صوم تراخي�ض الت�صري على النحو التي :
قيمة الر�سم
مدة
ال خي� بالريال العماين

نــو ال خيــ�
ت�صري ـ ـ ميـ ــاه �صـ ــرف معا ة

�صنتان

50

ت�صري امليـاه املر عة من حمـطـات تـحـلية املياه

�صنتان

50

ت�صري مياه م�صاحبة إلنـتـا النـفـ

�صنتان

300

ت�صريـ ـ ميـاه عادم ــة

�صنتان

50
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املــادة ) 3
ت�صـ ــاف مادة جدي ــدة اإ لئحـ ــة إاعــادة ا�صتخـدام ميـاه ال�صـرف وت�صريفها امل�صـار اإليهــا
ن�صهــا التــي
مــادة ) 14
م ــع عــدم الإخ ــالل بالعقوب ــات ا زائي ــة املن�ص ــو�ض عليه ــا ف ــي قان ــون حماي ــة البي ــة
ومكافحة التلو امل�صار اإليه يعاقــب كل م ــن يخالـ اأحكام ه ــذه الالئحــة بغرامــة
اإداري ــة مقدارهــا  500خم�صمائة ريــال عمانــي وت�صاع ـ الغرامــة فـي حــال تكرار
املخالفة .
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