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. Art. 113. I. Jednostki organizacyjne oraz osoby fi
zyczne pro\\'adzące ' działalność powodującą zanieczyszcze
nie powietrza atmosferycznego. dla których do dn.ia \vejś

cia w życie ustilWy nie zostały ustalone rodzaje i ilości 
substancji . dopuszczalnych do 'Vprowądzania do pow·ietrza 
atmosferycznego. są obowiązane . w okresie jednego roku 
od wejścia w życie ustawy przedłożyć właściwym tereno
wym organom administracji państwowej stopniil woje
wÓdzkiego 'określone przez nich dane i materiały niezbęd
ne do wydania decyzji ustalających rodzaje i ilości sub-
5tancji dopuszczalnych do wprowadzenia' do powietrza 
atmosferycznego. . , 

• 2. Terenowe organy administracji państwowej stop~ 
ni~ wojewódzk.iego wydając decyzje. o których mowa W 
usLl. mogą przewidzieć w nich odstępstwa od przepisów. 
ustalo?e na okres niezbędny do wykonania odpowiednich 
urZądzeń chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem. 
Okres ten nie może być dłuższy niż pięć lat. 

. Art. 114; '1. Jednostki .organizacyjne oraz osoby fi
·zyczne eksploatujące urządzenia powodujące halas lub' 
w~bracje przekraczające dopuszczalne ich natężenie zasto~ 
sują. w pkresie dwóch lat od wejścia w życie ustawy. do
stępIle'środki ' eliminujące albo ograniczające halas lub 
wibrację dó dopuszczalnego poziomu. W uzasadnionych 
wypadkach terenowy organ administracji . państwowej 
stopnia podstawowego tertnin ' ten może przedłużyć. 

"' , . . 

2. Właściwi. ministrowie zapewnią wprowadzenie od
powiednich zmian w konstrukcji lub zasadach dzi'ałania 
urządZeń. w których. w celu ograniczenia hałasu lub wi
bracji · do d'opuszczaJriego poziomu. wprowadzenie takich 
~!ę.n jest niezbędne. 

3. , Zmiany w konstrukcji lub z'asadach działania urzć\
dzen. o 'których mowa w ust. 2. ,powinny być wprowadzone 
w okresie ustalonym w ust. L' Przedlużęnie tego okresu 
dla określonego rodzafu urządzenia może nastąpić za ·.zgo
dą Ministra Administracji. Gospodarki Terenowej i Ochro-

- ny Srodowiska, wyrażoną na wniosek właściwego mii1i-
5tra. 

Art. 115. Rada Ministrów przedstawia Sejmo"ii Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej co trzy lata hllormacją 
o realizacji ustawy. 

Art. 116. W ustawie z dnia 24 października 1974r; ~ 
Prawo wodne (Dz. U. Nr 38. poz. 230) skreśla się art. 122; 

Art. 111. 'Tracą moc: 

l) ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o nadzorze państwo
Wym nad ogrodami zoologicznymi (Dz. U. Nr 17! 
poz. 142). ' . . 

2) ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 T. o utrzymaniu czy
stości i porządku W · miastach i osiedlach (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 27. poz. Hj7. , Z 1961 r. Nr 5. poz. ,33. z 
1962 r. Nr 34. poz. 158. z 1971 r. Nr 12. poz. '15 i z 
1974 r. Nr 38. poz. 230). 

3) ustawI!· z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie powie
trza atmosferycznego przed zan ieczyszczaniem (Dz. V .. 
Nr 14. poz. 87). 

Art. 118. Ustawa- wchodzi w życie; dniem 1 wrzeŚ
nil! 1980r. 

, . -
Przewodniczący Rady · Państwa: N. Jubio!iski 
Sekretdrz Rady Paiistwa: L S[Clsiak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTijA FINANSÓW 

z dnia 23 styczn,la 1980 l'. 

" w sprawie opodatkowanIa przychodów osób fizycznych z dzIałalności zarobkowej w zakresie pozyskiwania , I spze-
daży odpadówpoutytkowych I produkcyjnych. 

Na podstawie .art.l! pkt 1 ,ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53. 
poz. 338 i z 1976 r. Nr 40. poz. 232),art, 20 ust. 2 pkt 1 . 
ustawy z dnia Hl grudnia 1972 r. o podatku dochodowym 
'(Dz. U. z 1972 r. Nr53. poz. 339 i z 1976 r. Nr 40. poz. 231). 

. ert. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie 

. skarbowej (Dz. U. Nr 45. poz. 226). art. 11 i 12 ust. 3 de
kretll z clnia 26 października 1950 -r.o zobowiązaniach po
datkowy~h (Dz. U. Nr 49. poz. 452 z późniejszymi zmiana
mi)' oraz art. 3, 'art. 5 ust. 1. art. 76 ust. 3 i art. !Ol ust. 2 
dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatko
wym (Dz. U. z 1963' r. Nr 11. poz., 60 z późniejszymi zmia
nami) zarządza się. co ~astępuje: 

§ 1. 1. Przychody z działalności zarobkowej 'w zakre 
sie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych 

I produkcyjnych. stanowiących surowce wtórne, jednost
kom gospodarKi . uspołecznionej prowadzącym skup tych 
odpadów, osią'gane przez osoby fizyczne posiadają~e 

uprawnienia do wykonywania działalności handlowej prze
widziane w odrębnych przepisach, podlegają opodatkowa
niu podatkami obrotowym i dochodowym w formie ryczał
tu. zwanymi dalej "ryczałtem". 

2. Zwalnia się od': podatków obrotowego idochodo
wego przychody osiągane przez osoby. o których mowa 
w ust. 1. z dzi a łalności zarobkowej w zakresie pozyskiwa
nia i sprzedaży odpadów poużytkowych, stanowiących su· 
rowce wtórne, odbiorcom nie będącym jednostkami gospo
darki uspołecznionej. 

. § 2. L Zwalnia się od podatków obrotowego I d ocho
dowego przychody 'osiągane przez: 

l} dozo rców budynków mieszkalnych oraz' pracowników ' 
przedslębiorstwoczyszpaniaz pożyskiwania i sprze
daży odpadów poużytkowych. jeżeli pozyskiwanie 
tych odpadów pozostaje w związku z ich zatrudnie
niem , 

'- o 
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, 2) rzemieślników i ' osoby prowadzące przemysł gastro
nomiczny ze sprzedaży odpadów poużytkowych i pro
dukcyjnych Jednostkom ' gospodarkiuspoleqnionej 
prowadząc'}'lll'-sk:Up ly~h... odpadów oraz osobom,o któ
rych 'mowa w § 1 ust. 1. 
2. ' Prz:y;chody ,.:ze , sprzedaży ,przez ,indywiduaLnych ,do

stawoo'w odpadów poużytkowych, zebranych we własnych 
gospodarstwach domowych i rolnych oraz w ramach zbió
rek mających charakter akcji społecznych, nie podlegają 

, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatków obroto
wego i 'dochodowego. 

§ 3. Ryczałt wynosi 2% sumy każdorazowo ' wypłaca
ńej z tytułu należności ,za dostarczone odpady. 

§ 4. W zakresie działalnoścI. zarobkowej objętej ry
czałtem osoby, o których ,mowa I w § I 'ust. 1, zwolnione są 

.od przewidzianego , w , przepisach o zobowiązaniach podat
kowych i' postępowaniu podatkowym obowiązku uiszcza
nia opłat zw)ązanych ze zgłoszeniem obowiązku podatko
wego, prowadzenia ksiąg i składania zeznań o obrocie 
l dochodzie. 

f S. 1. Do obliczania ł poboru ryczałtu obówi.ązane 
lą, jako płatnicy, jednostki gospodarki uspołeqnionej, 
które dokonują skupu odpadów, przy każdej wypłacie na
leżności za dostarczone odpady. 

2. Pobrane kwoty ryczałtu płatnicy obowiązani są 
,przekazać na rzecz budżetu wlaściwego dla terenowego 
organu administracji państwowej stopnia podstawowego! 

który wydał podatnikowi uprawnienie do wykonyWania 
działalności handlowej" w terminie do dnia 2S następneg!? 

,miesiąca za miesiąc ubiegły~ 

3; Płat,nicy ohowiązani są do prowadźenia e·widencji 
pobranych "kwot ryczałtu ora·z ;.... równocze,śnie z przeka,. 
zani~m tych kwot - do . ,złożenia terenowemu organowi 
administracji państwowej (ust. 2) wykazu zawierającego 

imiona i ,nazwiska podatriików, ich adresy, sumywypląt 
kwoty. pobranego ryczałtu . . 

§ 6, W razie wykonywania przez podatników, o któ
rych mowa JN § I ,ust. L innej działalności zarobkowej oraz 
w razie uzyskiwania dochodów z ,innychżródel przycho
dów, dochody z tej innej działalnośCi i innych źródeł przy
chodów podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym. , 

§ 7. Od rachunków stwierdzających sprzedaż odpa~ 
dów poużytkowychi produkcyjnych, o której mowa w § l 

2, nie 'pobiera się opiaty skarbowej. 

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra' Finansów 
z dnia 20 lipca 1973 r. w sprawie opodatkowania przycho
dów z działalności zarobkowej w zakresie zbioru ł sprze~ 

daży odpadków użytkowych (Dż. U. Nr 31, poz. 180). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie 'l: dniem ogło~ 
szenia. 

Minister Finansów: w z, M. KlZa~ 

Opłata za prenume ratę Dziennika Ustaw wynosi : rocznie 40U,- zl . p6łrocznle 250.- zl. 
Oplata 1.a . prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynOSI, ruc70leI50,";" tł , 

----------------~. 
Prenumeratę n~ rok następny (roczną lub półroczną) przy Im ule sIę do dnia 31 paźdzler. 
nlka, Prenumeratę można zgłaszać za l półrocze bieżącego roku do dnia 31 marca, 
za [J półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września, Do abonentów. ktony 
opłacą prenumeratę po/ tych ternilnach. wysyłka pierwszych nllJllerów dokona.na wsta
nie z opóźnI e niem. a , ponadto wstaną policzone koszty pf7.esyłkl. Opłata za prenume
ratę powInn a być dokonana, przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym 
na konto Administracli Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w, Narodowym Banku 
Połskim IV Oddział Miejski. Warszawaor 1049-3157-222. Rachunków za prenumeratę 
nle wystawia się . Na odcinku wpłaty nałeży podać d{)kładną · nazwę instytucji (bez 
skrótów), dokładny adres z ' numerem kodu pocztowego oraz lI!=zbę zamawlanycb 

, egzemplarzy Dziennika Ustar. 

PoJedyncze egzemplarze Dz.lennlka Usiaw nabywać można w punk tach ' sprzedaży 
w Warszawie: AL I. Armil Wojska Polskiego 2/4. "Dom Ksią~kl'" - Księgarnia 
Prawno-Ekonomlczn~ - ul. Zurawla l, kiosk .. Domu KsiążkI" w gmachu sądów -
al. Gen. SWlerczewsklego 127 I w kasach Sądów w Białymstoku. Bi e lsku-BIałej. Byd
!1 () ~7.r7y. Bytomiu. Cles7ynle. C71~sforhowle. Gdańsku. (;dvnl, Gilwlcarh Kaliszu, KalO
wicach, Kiekach. Koninie, ' Kosi alinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie. Opolu, 
Ostrowie Wielkopolskim; Pozpaniu. Radomiu, Rzeszowie. Szczecinie, Tarnowie. To~uniu, 
Wa/br:1'ychu z tymczasową slec,!zi bą w Swldnlcy. Wroc/awlu.Zamośdu I Zielone I Gorze. 
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