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§ 4. 1. Zespoły są zwolnione od. obowiązków przewi
dzianych w przepisach o postępowaniu podatkowym doty
czących prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatko
wych. 

2. , Zespoły są obowiązane prowadzić ewidencję iloś

ciową materiałów budowlanych pobranych na własne po
trzeby członków. zespołu. 

3. Zespoły i rolnicy określeni w § 1 są obowiązani 
wydawać kolejno numerowane rachunki stw i erdzające 

sprzedaż nadwyżek wyprodukowanych materiałów budow
lan ych or il Z przechowywać w porządku chronologicznym 
kopie tych rachunków. Rachunki powinny odpowiadać wa
r unkom określonym wart. 103 dekretu o postępowaniu 

podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z póżniejszy
mi zmią.nami) . 

§ 5. 1. Zespuły są obowiązane zgłaszać coroczn ie 
właściwemu terenowemu organowi administracji państwo
wej obowiązek podatkowy i uiszczać związaną z tym zgło 

s zeniem opłatę. W zgłoszeniu nal eży wskazać członka ze
spo łu upoważnionego do prowadzenia spraw zespo łu. 

2 . . W wypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 ze
społy są obowiązane ponadto skład a ć bez wezwania do 
dnia 12 każdego miesiąca wł i:l ściwemu terenowemu org a
nowi administracji państwowej deklaracje o osiągniętym 

obrocie za okres od początku roku i za miesiąc ubiegły 

oraz wpłacić w tym terminie ryczałt należny od osiągnię

tych obrotów ze sprzedaży nadwyżek wyprodukowanych 
materiałów budowlanych. . 

3. Kwotę należnego ryczałtu za dany miesiąc stanowi 
różnica m iędzy kwotą ryczałtu obliczonego według stawek 
określonych w § 3 od obrotów osiągniętych od początku 
r oku a kwotą ryczałtu należną za miesiące poprzedzające 
dany miesiąc. 

§ 6. 1. Prawo do zwolnień i ulg podatkowyc~ prze
widzianych w § 2 wygasa, jeżeli: 

1) terenowy organ administracji państwowej właściwy 

do rejestracji zespołów pod e jmie decyzję nakazującą 
zaprzestanie działalności gospodarczej przez zespół, 
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2) zostan ie stwierdzone, że zespół nie przestrzega prze
piSOW rozporządzenia w zakresie wyddwania rachun
ków i przechowywania kopii tych rachunków, 

3) zespół przekroczy granicę obrotów ze sprzedi1ży nad
wyżek wy prod ukowa n ych ma teria łów budowi anych, 
określoną w zarządzeniu Ministra Budow nictwa i Prze
mysłu Materiałów Bud owlanych z dnia 12 m J rca 1974 r. 
powołanym w § 2 ust. .J. . 

2. W wypadkach okreś:onych w ust. 1 p k t l utrata 
prawa do zwolnienia i ul gi następuje z dn ;em , w którym 
decyzja nakazująca zaprzestanie przez zespół dli a.l a ł!1ości 

gospodarczej stał a się osta teczna , w wYP'ldkach zas okre ś
lon ych w ust. I pkt 2 i 3 - począwszy od roku podatko
wego, w którym wszły okoliczności pow c)(lując e utratę 

prawa do zwolnienia ł ub ulai. Po utracie pr a wa d o zwol
nienia lub ulgi przychody zes połu pod: euają op\)datkowa
niu ja k z dzi ałalności w zakresie rzemioSolB.. 

§ 7. Zwalni a się od podat ku gruntowego grunty s ta 
nowiące mienie 'gminn e, grun ty wchod zące w sklad Pań

stwo wego Fun d uszu Ziemi. pa t'lstwo wych gOSPDd (Jf sIW rol
n yc h lu b pa ń s t wowych g OSpUddfst w leśnych oraz wunty 
pa ństwowe w administrac ji naczelników gmin i mi as t, 
które zostały prz.ekazane zespo ł o m określon ym w § 2 
ust. 1 pkt 1 w uż y tk owan i e na ce le związane z prodLikcją 
materiałów budowlanych z surowców mIejscowych. 

§ 8. Zwolnienia i ulgi przewidziane w rozporządzeniu 
stosuje się poczynając od roku po datkowego 1975 do roku 
podatkowego 1980 włącznie. 

§ 9. Tr aci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ułg- podatkowych dla .ro l
ników i zespołów wiejskic h prowadzących działalność w 
zakresie pozyskiwllo'ia i produkcji materia.łów budowła

nych z miejscowych surowców (.oz. U. z 1965 r. Nr 19, 
poz. 126, z 1966 r. Nr 7, poz. 44 i z 1971 r. Nr 21, poz. 199). 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn ie m ogło
szenia. 

Minister Finansów: w z. M. Krza1{ 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 10 czerwca 1975 r. 

w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w sprawach karnych skarbowych. 

Na podstawie art. 129 pkt 2 ustawy karnej skarbowe j 
z dnia 26 pażdziernika 1971 r. (Dz. U. z 1971 r. Nr 28, 
poz. 260. i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W sprawach o przestępstwa i wykroczenia skar
bowe .określone wart. 129 pkt 2 ustawy karnej skarhowej 
orzeka w pierwszej instanc ji terenowy o rga n administra-

cji pat'lstwowej stopnia podstawowego w mieście, w któ
rym ma swoją siedzibę scld rejonowy. 

§ 2. Właściwość miejscowa or9anu orzekającego, ° 
którym mowa w § 1, odpowi ada obsZ1ll'owi właściwości 
sądu re jo nowego, a w mieście podzielonym nadz ie łnice -
pokryv,a - się z obszarem dzielnicy. 
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§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
2 dnia 16 grudnia 1912 r. w sprawie przekazania o(zecz
lllctwa w zakresie przestępstw i wykroczcli skarbowych 
organom administracji finansowej prezydiów rad narado
Hych stopnia powiatowego (Dz. U. Nr 55, poz. 377). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia l czer'wca 1975 r. 

Minister Finansów: H. Kisiel 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 3 czerwca 1975 r. 

w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkankie. 

Na podsta wie art. 208 §3 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 [.- Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141) zarządza 

się, co następuje: 

§ l. Rozporządzenie obeśla warunki bezpiecżeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby 
szczotkarskie, zwanych dalej "zakładami". 

§ 2. 1. Pomieszczenia zakładów powinny mieć sku
teczną wentylację naturalną. Co najmniej 300/ 0 powierzchni 
okie n powinno być dostosowane do otwieraniil z poziomu 
podłogi, w tym lOn/o powi erzchni okien powinny stanowić 
górne wywietrzniki. 

2. Pomieszczenia produkcyjne, w których pracownicy 
mogą być narażeni na działanie substancji szkodl iwych 
dla zdrowia, powinny być wyposażo ne w mechaniczną 

wentylccję nawiewno-wywiewną, zapewniającą nieprzekra
czan ie ni1jwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji 
w powietrzu. 

3. Stanowiska pracy bezpośrednio narażone na dziala
nie wydzielających się par, gazów lub pyłów powinny być 
wyposażone Vł miejscową spraviną wentylację wywiewną. 

4. Podłogi powinny być równe, wykonane z materia
łów będących złym przewodnikiem ciepła, 'nie palnych, nie
nasiąkliwych i łatwo zmywalnych, a w pomieszczeniach, w 
których 9dbywają się procesy technologiczne określone w 
§ 5, powinny mieć odpowiednie nachylenie w kierunku ka
nałów , odpływowych. 

§ 3. L W pomieszczeniach, w których pracują niewi
domi,_ jak również w łączących się z nimi korytarzach oraz 
w pomieszczeniach higienicznosanitarl}-ych powinny być 

zJ.insŁalowane i . ~ltrzyman.e w stałej sprawności urządzenia 

ostrzegawcze (sygnalizacja dotykowa i dżwiękowa) .elo . 
przeciwdziałania czynnikom powodującym urazy. 

'2. Podłogi " w rń'iejsCachprzejść w pomieszczeniach, 
o których mowa w ust. 1, niezależnie od spełnienia warun- 
kówokreślonych w § 2 ust. 4, dla zapewnienia bezpieczeń
stw-,a poruszania się .niewir"lomychpowinny być pokryte 
chropowatą wykładziną, chroniącą przed poślizgiem, wy
czuwalną dotykiem stóp, odróżniającą je cd podstawowego 
podłoża. 

3. Źródła zayrozen wy padkowych na stanowiskach 
pracy powinny być zabezpieczone usłonamij na osłonach 

powinny być umieszczone tabliczki, wydrukowane pismem 
Braille'a, informlljące o zayrożeniu zdrowia lub życia w 
razie zdjęcia osłony w czasie pracy maszyny. 

§ 4. Zabrania s i ę używania otwartego ognia i palenia 
tytoniu w pomieszczen iach priJdukcyjnych i w magJZy
nach. Palenie tytoniu d opllszczalne jest tylko w pomiesz
czeniach przeznaczonych na , palarnie, przy zapewnieniu 
lO-krotnej wymi any powietrza na godzinę. 

§ 5. 1. Pomieszczenia , w których odby wa się mocze
nie, pranie, goto wanie i barwienie surowców pochodze nia 
roślinnego lub zWlerzqcego , powin'1y mieć ś c iany do wy
sokości 2 metrów pokryte ma!eridlem nienasiąkliwym, ła

two zmywalnym, odpornym na działanie środkÓw stoso
wany ch w procesie produ.kcyjnym. 

2. Urządzenia suszarnicze powinny być przystosow ane 
do pośredniego ogrzewania oraz powinny mieć osłony 

zabezpiecz[] jąceprze el nadmiernym promieniowaniem: 

3. Suszarnie p~Ze?nilCZOne dla wyrobów malowanych 
lub lakierowanych powinny spełniać wymagania jak dla 
pomieszczeó zagrożonych wybuchem. 

§ 6. , 1. W zakładach produkujących miotły ze słomy 
sorgo proces siarkowania tej słomy powinien odbywać się 
w odrębnym budynku (sidl"kowni) usytuowanym od stro
ny zawietrznej. a odległość otworów pomieszczeń siar
kowni od otworów innych pomieszczeó nie może być 

mniejsza niż 20 m. 

2. Komory gazoszczelne, w których, odbywa się pro
ces siarkowania słoniy sorgo, należy dokładnie wietrzY,t 
przed wyładowaniem słomy. 

3. Odpro~adzanie gazó\'l z komór sia~k:owni powin'no 
odbywać się za pomocą mechanicznego wyciągu wypro
wadzonego na dach budynku i uruchamianego z zewnętrz-
nej strony komory. _ ' 

4. Słom-a sorgo po siarkowa;iu powinna być przecho
wywana co najmniej przez 48 godzin w przewiewnych po
mieszczeriiach. 


