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Art. 28. 1. Wysokośc opiaty klimatycznej, w grani
cach określonych wa rt. 27, dla poszczegó lnych grup osób 
ustala miejska lub gminna radJ narodo'wa (rada narodowa 
miasta i gminy ). 

2. Rada narodowa może zwalniać od opiaty klimatycz
nej niek.tór e kategorie osób. 

Rozdzia ł 8. 

Oplata administracyjna. 

Art. 29. Miejskie i gminne rady narodowe (rad y naro 
d owe miast i gmin) mogą wprowadzać i znosić op łatę 

administracyjną za czynności urzęa owe podległych im orga
n óy/ nie o,b j ęte przep isami o opiacie skarbowe'j oraz okre
ś Llć jej wysokość, termi ny pł atnośc i i sposób poboru. 

Rozdział 9. 

Przepisy przejściowe j końcowe. 

Art. 30. 1. Traci moc dekret z dnia 20 maja 1955 rO' 
o niek.tórych poaatk ach i opłatach terenowych (Dz. U. 

z 1963 r. Nr . 16, poz. 87, z 1965 r. Nr 46, poz. 288 i Nr 51 , 
poz. 316) , z tym że przepisy dekretu stosuje s ię do podat
ków i opła t terenowy ch n ależnych za ' okres do końca 

1975 r. 

2. Dotychczasowe uchwały rad narodowych w zakre
sie podatku od posiadania psów, opłaty targowe j, opia ty 
uzdrowiskowe j i opiaty administracyjnej zachowują moc 
do czasu zastąpienia ich nowym i uchwałami powzię tymi na 
podstawie niniejszej ustawy , nie d łuże j jednak n iż do upły

wu trzech miesięcy od daty wejścia w życie tej usta wy. 

3. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o opła- 

cie uzdrOWiskowe j - rozumie się przez to opłatę klima
tyczną określoną w ustawie. 

Art. 31. Ustav~a w'chod'z.i w życie z dniein 1 stycznia 
1976 ,r. 
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USTAWA 

z dnia 19 grudnia 1975 ' r. 

- o ulgach pod<;ltkowycQ ,z f tytułu .. ją westyc ji. 

Art. 1. 1. Podatnikom nie będącym jeilnostka'mi go
spoda'rki uspołeczn i o ne j, wykonującym na ' p'Odstawie po
s ;adanych uprawnień działalność w zakres ie rzemiosła oraz 
p rzemysłu gastronom icznego i prow adzen ia pens jonatów, 
przys ł ugu ją ulgi podatkowe z tytułu inwestycji, zwane da
lej "ulgami inwestycyjnymi", j e żeli : 

1) wybud'owali własne budy nki na potrzeby wykonywa
nej dz iałal ności, 

2) zakupili i wykorzystuj.ą w ramach wykonywanej dzia
ła In ości maszy ny lub urządzenia . 

2. Podatnikom wykonującym dz ia łalność w zakresie 
przemys łu , gastronomicznego i prowadzenia pensjonatów 
n ie przy s ługują ulgi inwestycyjne, jeżeli w ramach tej 
działa ln oś ci sprzedają napoje zawierające powy żej 18% 
a lkoholu. . 

3. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia roz
szerzyć stosowanie ulg inwestycyjnych na inne grupy po
datników inne rodzaje inwestycji niż wymienione w 
usl. , l. 

Art. 2. Rada Ministrów określi w drodze rózporzą

dzenia: 

1) wysokość ulg inwestycyjnych, ż tym że kwota tych 
ulg nie może prze~roczyć 50010 nakładów poniesionych 
na inwestycje, / 

2) szczegółowe warunki korzystania z ulg inwestycyj
nych. 

Art. 3. Minister Finansów w drodze rozpo rżądzenia 

określi:_ 

1) rodzaje maszyn i urządzeń, których zakup uprawnia 
do ulgi inwestycyjnej; oraz warunki ich zakupu, od 
których spełnienia ulga taka może być prżyznana , 

2) tryb postępowania przy stosowa niu ulg inwestycy j
nych. 

Art. 4. Rada narodowa stopnia w ojewódzkiego mbż~ 
na obszarze województwa lub jego cżęści wyłącz yć nie
które grupy podatników z uprawnień do korzystania z ulg 
inwestycyjnych, jak również zmienić zak res i wysokość ' 

tych ulg w granicach określonych w przepisach wydan yc h 
na podstawie art. 2; wyłączenie to lub zmiana nie mogą 

dotyczyć inwestycji już rozpoczętych. 

Art. 5. 1. Traci moc ustawa z dnia 25 listopad a 1970 r. 
o u lgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. ' U.' Nr 29, 
poz. 246). 

2. Do inwestycji dokonanych przed dniem l stycznia 
1976 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 6. UsJawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1976 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. W. Kruczek 
Sekretarz. Rady Państwa: L. Stasiak 


