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Dziennik Ustaw Nr f

=
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s. Szcz.egółowe zasady obllczanta pródukcji sprzedanej n'e tto, o której 'mowa w ust. 1, oraz _produkcji SpI'%.danej 'w cenach zbytu lub w cEmach realizacji, o której
mowa w ust. , 3, określi Przewodniczący Komisji Plano· wania przy Radzie Ministrów w porozumieniu z Ministrem '
Finansów i Preżesem Głównego 'Urzędu Statystycznego,.
§ 3. , Przewodniqący Koinisjl~lanowania przy Radzie
Ministrów w porozumieniu z Ministrami' Pracy, Płac 1
Spraw Socjalnych oraz Finans6w vi uzasadnionych wypadkach może:
I

\

2) ,-zamias't obciążenia przyrostu kwoty wynagrodzeń
wprowadzić obciąże~ieśtodków wydatkowanych na
przeciętnych wynagrodzeńt

w , takim 'wypadku

wskaźnik przyrostu I wolnego od obciążeń ustala -tł,

3ł przedsiębiorstwa 'państwowegQ "Polaka Poczta. Tel ..
graf i Telefon",
'
,
4ł państwówy~h paedsiębiorlitw gospodarki. rolnej oru
państwowych gospodarstw rolnych,
i
I) przedsiębiorstw państwowYch utworsonych DA podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) ustawy • dnia 20 grudnia
1949;. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U.
:li 1949
Nr 63, p~. 494, z 1950 r. NI' 49, po'&. 448,
. z 1971 r. Nr 21, poL 249, s 1974 r.Nr 24, po'&. 14~
i z 1982 r. Nr 1, pOs. 54),
,
8) przedsiębiorstw handlu wewnętrznego i ~agranicmego,
1) przedsiębiorstw żegiugi morskiej' i pIUdsiębiorstw połowowych rybołówstwa morskiego,
,
Ił przedsiębiorstw, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
., 'przedsiębiorstw . artystycznych i wido'fłlskowych. ·
~
'
.
~
§ 5. 1. Minister Pracy, Plac i Spraw Socjalnych VI
porozumieniu z fSrzewodniczącym Komisji ,Planowania przy .
Radzie Ministrów i Mindstrem I1inansóVl określi składniki '
wynagrodzeń podlegające wyłllczeniu z podstawy obcią
żeni.· oraz szczegółowe zasady obliczania przyr'ostu wynagrodzeń, kwot obcillżeńi wpłat tych obc!llżeń na rzecI
Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, będący.
Cly.ponentem Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej, przekazuje d:o budżetu Państwa co kwartał bieź,ące
nadwyżki 'dochodów nad (wydat)taDI:i, kierujllc się zatwierdt.Oa.Y1:Jl planem dochodów i wydatków funduszu nil 19&3 r.
Pru . przebiegiem
jego realizacjI.
.
.

w za Le-żności od wzrostu wydajności pracy, skorygowanego współczynnikiem, o którym 'mowa w § 11
miernik wydajności , pracy Jest określany na zasadach
analogicznych jak miernik ~ produkcji sprzedanej,
3) . ustalić dodatkowo kwotę wolnego od obciąźeli px:syrostu , wynagrodzeń.
'

r

Po'&. 3 'I "

r.

' , ' 1) podwyższyĆ- współczynnik korygujący, Q ., któr~
mo'w a w § 1, me 'więcej jednak niż clo 0,8,

przyrost

-

§ 4. Przewodnjczą~y Komisji Planowania przy Radue
Ministrów w porozumieniu z Ministrem; Pracy, Płac i
Sj:ira",\ Socjalnych może usŁaąć - ~aWniosekorganu za. łożycielskiego . ~ . inneniż ustalone ,.w § !'l zasady określania wskaźnika wolnego od obchiżeń przyrostu wyna~
grodzeń~raz dokonywania wpłat obch,'żeń dla:
1) państwowych ' przedsiębiorstw przemysłu wydobywczeg:o Qraż energetyki f gazownictwa, .
' /
. 2) przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe",
·

,

§ 6.

szenia

RozporządzeDIe wchodzi

w życie

z· dniem o.gło
od dnł • .l stycmia 1983t.
Prezes Rady Ministrów: VI .. .J.Obodowskl

.z mocą

.)

4
\

'

_.

ROZPORZĄDZENIE RADY MJNJSTRO~

z dnia! 30 grudnia 1982 r.
w sprawie I zasad udzielania kredytu banKowego .na · cele .mieszkanlowe.
Na podsta~ie art, 2:5 \ 11$1. 1 ustawy z dnia 26 lutego
1982 r. '- Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56) i VI .
związku} a'rt. 25 ust., l ,pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada
1970r. ·- Prawo budzetowe (Dz. U. ' r~Jr 29, poz. 244» )zarządza się, co {iastępuje:

spłacany

ze środków spółdzielni mieszkaniow y.ch według
zasad określonych w · rozporządzeniu. -, - '
4. ' Kredyt wykorzystany 'na uzbroJ'enie , i urządzenie .
.
terenu
podlega jednora'zowej spłacie - przez ' spółdzielnie
,
. mieszkanIowe ze środków przeka2:anych przez terenowe
" udzielają spółd~iEdniom- mieszkaniowym organy administracji państwowej I przedśiębiorstwa ,wlaś
§ L l. , Banki
kredytu do wysokości pełnej wartości kosztorysowej ciwycn . resortów, prowadzące eksploatacj41 wymienionych
zadań
inwestycyjnych budownictw.a mies}kaniowego, urządzep.
uwzględniającej również koszt pierwszego niezbędnego
, 5. Kredyt wykorzystany na budoW4l !wolno stojących' .
, wyposażenia spółdzielczych osiedlowych placówek kultuurzqdzeń. socjalno-usługowych• . ~ ' tym również pracowni )
" ralno-oświatowychoraz pomieszczeń dla Jednostek UI'%łl
twórców, z wyjątkiem .obiektów oświaty, zdrowia i kuldzających i'eksploatujących bUd,y nki miesżkalne.
tury, jest spłacany" przez sp6łdzielnie mie.zkaniowe:
,;
2. Warunkiem udzieleru~ kredytu, o którym mowa w
1) jednorazowo ze środkĆ)w przelrazanych. 'PrZez przy- '
ust., 1, poza . spełnIeniem ogólnych wymagań określonych
szłych u,żytkowników;
w odrębnych przepisach, ,jest przedstawienie o prze~ It>ół-·
2) . w okresie 60 lat z opłat czynszowych za lokale,
dzielnię mieszkaniową " umów . zawartych ż terenowymi
użytkowe.
'
organami administracji państwowej l przedsiębiorstwami,
6. Kredyt wXkorzystany na budowęlpółdzielczych
z któryCh powinno w.ynikaćzobowillzanie tych jednostek
osiedlowych placówek kulturalno-oświatowych 'p odlega w
do spłaty kredytu po zakończeniu i rozliczeniu ' zadania
5OOf. spłacie z dotacji budżetowej;
.
inwestycyjnegó.
'
'.
3, Kredyt wykorzystany ha budowę domów wielo· mieszkaniowych wraz z . wbudowanymi 4-rządzeniami so, cjalno-usługowyrlii i przyłączami do sieci uzbrojenia terenu, zagospodarowanie ichoŁ'oczenia, opracowanie dokumentacji, pozyskanie terenów i obśługę inwestycyjnI{ Jest

, 7. Kredyt wykorzystany na budowti obiekttw oświa
ty, zdrowia i kultury. '.l Z wyjątkiem ,pracowni twórców,
jest spłacany jednorazowo pr71ez spółdzi~lnie mieszka~
niowe ze środków prze.kazanych przez terenowe organy administracji państwowej. '

/.

·fI\'
!ztennłk Ustaw Nr

Poz. '.

a.

noprawnej. Umowa ta voo1ega rejestracjI przez terenowy
'Organ administraCji państwowej stopnia podstawowego.
DopuszczasięmożIiwość org anizowuniazespołó w ol:rejmującychzarówno pracowników jednos·t ekgospodarki
uspołęczJ:l,ionej. jak i .rolników indywidUalnych, liczą
cychco najmniej 10 'Osób.

Minister Administracji, ) Gospodarki Terenowej
Srodowi,ska w porozumieniuzza-inteTesowanymi
'.nistr~ okreśłl. rodzaj i zakres przylączy,o którycll
ItOwa w ust. .3.

I Ochrony

ł2.Udzieleniekredytu', o którym mowa w § 1 ust. 1"
może

byt poprzedzone udzieleniem kredyfu krótkotermillowE!90 na sfinansowanie kosztów przygotowania inwestył.)i,a w szczególnoŚci kosztów opx:acowaniu dokum~mtacji;
badań geologicznych i geodezyjnych, ekspertyz i studiów
- lIWiązanychz .opracowaniem dokumentacji.
§ 3. 1. Kredyt na budowę domu jednorodzinnego lub
lokalu ' w małym domu mieszkalnym,' jeżeli 'odpowiadają
one 'warunkomustaJoI}ym wPrawie lokalowym. może być
vdzielany 'spółdzielniom mieszkaniowym oraz osobom fiKycznymdo wysokośc( 1,5 mlnzl. Na Aych samych zasadachmoie być udzielony kredyt osohie fizycznej bud uj4cej ldkal w domu, wielomieszkaniowym .w ramach ze'Połu właścici.eli poszczególnych lokali Vf. tym domu.

§ 4. 1. Kredyt, o którym mowa w § 1 ust. 3, wykorzystany na budowę mieszkań przydzielanych aa w.aIunkach lokatorskiego prawa do lokalu. pomnieJszony o kredyt równy kosztom budowy wbudowanych łokali soCjał
. no-usługoY"Ych, jest s.placany:
l} bezpośrednio porozliczen,iu inwestycji:
a) przez spółdzi:~lnie ~ w wysokości 1011 /0 kosztów
budowy.
.
b) ~ dotac.llbudżetowyj
w wysoko.śc-1 50% kosztów budowy,
2) w powstałej części- przez spółdzielnie w okresie
60 lat po rozliczeniu inwestycji.

2. Warunkiem przyznania' kredytu, o którym' mowa
w ,ust. L Jest zgromadzenie wkładu własnego W wysokości
co najmniej 200J0planowanych kosztów' budowy. Wkład
własny może obejmować środki finansowe, wartość doku. mentacji technicznej, posiadanych materiałów budowlaIlych i wykonanych robót oraz koszt .z akupu działki bu~
/ dówJi'lnej według ceny obliczonej na pOflstawie przepisów
o gospodarce terenami, sfinołllsowany środKami. \}'lasnymi
inwestora, a jeżeli chodzi o .rolników Indywid\.Iainych ~
równi~ż wartość deklarowa'nego transportu własnego.

3. Wkład własny ruoZe wynosić co ńajmniea lOo/eplaJlowi'lnych kosztów budowy domu jednorodzinnego dla
ludnościnierolniczej o powierzchni całkowitej do 170 mi,
a dla ' Il.\dności rolniczej do 220 ilJ.2, 'Oraz lokalu w mał}'1ll
domu mieszka~nym o powierzchni użytkowej do 85 mi, .
realizowanych przez:
.
~
1) spółdzielnie
mieszkaniowe, zespoły
pracownicze
i młodzieżowe na terenie miast w zabudowie
zwartej, a .. przez zespoły rolników indywidualnych
oraz spółdzielnie mieszkaniowe lub zespoły budujące
na terenie wsi - niezależnie od rodzaju zabudowy,
2) członków spółdzielni i pełnoletnich kand:ydatów,
którzy zrezygnują z ubiegania się o przydział mieszkania z wielorodzinnego budownictwa mieszkanie,wego,
3) mfodych rolników,
04) abs01wentówszkół wyższych podejmujących pracę
w jednostkach gospodarki uspołecznionej - 'n'azasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu
absolw'e ntów /-w mlejscowościach. których wykaz
ustala Minister Pracy, Plac i Spraw Socjalnych,
6) osoby, które, ZObOWl<jZą ' się .przekazaćpanstwowym
lub spółdzielczym dysponentom dotychczas zajmowane wolne mieszkanie. wyposażone we wszystkie
urządzeriia techniczne, a ' w budynJ<ach przedsię.
biorstw gospodarki rol:;t::J i leśnej - co najmniej w
urządzenia wodociąg·) wo~kan al izacy)ne.

4. Przepis ust. 3 stosuj€ się do lokali w domach
",Ielom'ieszkanio/wychó powielzchni użytkowejd'O 85 mt ,
budowanych przez zesp0ły osób wymi€nionycn w tym
ILItępie.

5.
łIl~a

Zespoły

pracownicze

w ust. ,3p1tt

i

· inłod.zie.-ow€,

o których

l, m'ogą być organizowane przez co
' a zespołyrQlników indywidualnych

aaJmnie.1 lo osób,
,rzez co najmniej. 3 osoby, na podstawie umowy cywil-

2. ,P rzepis ust. '.1 pkt 1 lit. b) nie dotyczy mieszkań
podstawie umowy,zawartej z zakładem pracy lub terenowym organemadministracji państwowej. W tym wypadku dotację budżeto
'wązastępuje dotacja obciążająca funduszezaldadów pracy' 'lub terenowych organów administracji p~ństwowej,

.

spółdzielczych wybudowanych na

3. Na warunkach analogicznych do 'Określonych W
ust. 4 ..półdzh:dnie m,ieszkaniowe splacają- terenowym organom adzrlinistracjipaństwowej, i zakładom pracy środ.kr przejęte na budowę mieszkań sp6łdzielczych..
'\
§ 5. 1. Kredyt, o którym mowa , wf 1 ust. 3, wykorzystanyna .budowę miesZkań przydzielanych ' na waran-.
kach w~snościowego prawa do lokalu, pomniejszony
o kredyt równy kosztom budowy wbudowanycn lokali
socjalno-usługowych, jest spłacany: '
1~

bezpośrednio po rozliczeniu iąwestycjl - w wysokości co najmniej 20% kosztów budowy,

2) w pozost'tlłej ' części nlu inwestycjI.

w okresie 50 lat po rozl{ćze'

, 2. W Hłzi'esplaty 8Qll/o kredytu, o k,tórym mowa w
'Ust. L, przedzasied1-eniem lokalu, spółdzIelniom , jes~
przyznawana do'tacjabudżetowa na pokryciepozoslałej
części zadłużenia W wysokości 2()ł,1, koszt6w bild'Owy.
§ 6. Kredyt odpowiadający kosztom budowy w bud 0wanych urz.ądzeńsocjalno-u~ługowychpodlega spl.acie w '
okresie 60 lat.
§ 7. Kredyt na budowę domów 1 lokali wymienionych w§ 3 ust. 1- jest spłacany wohesie40 lat, a w
wypadkach określ'Onych w § 3 ust: :3 i 04 - w okresie
60 laŁ.--- Rozpoczęcie spłaty następuje po upływie 3 1a1od
daty jegoprzy.~nania.
§ 8. 1. W wypadka~h określonych w 13 ust. 3 l -4
może być

przyznana , dotacja budżetowa w wysokoścl do
300.000 zł, jezell dom lub lokal.ostanie wybudowany
i zasiedlony w' c:lllgu 3 lat od daty otrzymania pozwo1enia na budowę.
2. Dotacja ~udżetowa, o której mowa w ust. 1, podlega hipotecznemu zabezpieczeniu na ni.nichomoś~i.

3. W rui. llie.prz":azania 4ot~hcsu; zajmowaJiego mies%lt~. :R~Ołoby wymienione ... ł 3111Jt.l
pkt 5, dot1lcjA. ,. ltt6reJ _owa w ut. lt pod'lega ~..
norazowej .płaCi.wraz ~ I!d.~

,

Dziennik Ustaw Nr

4, Szczegółowe zasady i,...-<tryb przyznawania dotacji
oraz jej ' tlipotecznego zabezpieczenia okreśU Minister Finansów w porozumieniV 'z Ministrem Administracji, Go,
.' spodarki Terenowej i Ochron,yŚrodowiska.
.
."
' ,
'
§ 9. 1. W raZIe zbycia przez członką spółdzieln,i spół:~zieltzego prawa do lokalu przed, upływem 5 lat od daty
' jego nabycia, dotacja, o której mowa w§ 5 ust. 2, podlega ,jednorazowej spłacie.

2. W razie zbycia prawa własności domu (lokalu)
przed upływem t5 lat od daty otrzymania dotacji, dotacja, o' któf~j rp,owa w § 8 ust. l, podlega jednorazowej
spłacie wraz, z odsetkami..
/

'.

§ 10. 1. Przepisu § .~ ' ust. 1 nie stosl\iesię w razie:
1) zrzeczenia się na rzecz spółdzielni ptawa do zajmo-

2) wygaśnięcia

związku
'

z uzyskaniem innego lokalu
.
j
spóidzielczego prawa do , lokalu na sku~

spółdzielczego,

' tek śIńierci członka spółdzielni,
nabycia .w d~odze dziedziczenia spółdzielczego prawa do lokalu lub w~asnośd domu (lokalu),
,' 4) darowizny - spółdZIelczego prawa do lokalu na rzecz
małżonka, wstępnych lub zs~ępnych oraz wstępnych
lub zstępnych współmałżonka,
5), przejęcia gospodarstwa ' rolnego wraz z' domem' mieszkalnym przez następcę.
"
3)

•

2. '__P rzepisy ,u st. 1 pkt 3-5 stosuje się pod warun'kiem, że prawo nabyte w wymieniorrysposób nie zostanie zbyte przed upływem okresów ustalonych odpowiednio w ,§9.
'
......

, 3. P!ze~isy ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 stosu1e się odpowi-ednio do domów jednorodzinnych i lokali ' staIlowią
, cychwłdsJlOŚć o~ób fizycznych.
, § j'1. 1.

/

Mz.poczęcie spłaty kredytu wraz z -odsetka-

mI , przez młode ,małżeństwa i osoby sa'motnie wychowujące dzieci oraz i młodych ' rolników, udzielonego na budowę mieszkań spółdzielczych przydzielanych ' na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu, domów jednorodzinnych oraz lokali w małych domach mieszkalnych i domach wielomieszka.niowych , może ulec -.:. na wniosek zainteresowanych osób - odroczeniu na okres_ 5 lat.
'
\

2. Przez
, (

" małżeński, w
35 lat życia.
r

3. Przez

młode

małżeństwo

którym/ jeden z
,

należy

rozumieć, związek

małżonków

nie
,

przekroczył

osobę samotnie wychowującą ' dzied "należy

rozumieć osobę samotną w wie~u do 35 lat wychowują
ci\ dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie.w rodzinie zastępczej.

4. Za młodego rolnika uważa się osob, prpwadzącą
gospodarstwo rolne, która nie przekroczyła 35 lal ' życia,
a gdy chodzi o małźeństwo - jeżeli .jeden z małżonków '
me przekroczył 35 l",t życia.

5. Kryteria wiekowe ustalone w ust. '2-4 są oboW\ią
mjące w dniu rozpoczęcia spłaty" kredytu, ' określ~nym
zgodnie zprzepi~ami f -4 ust. 1 ~ ł 1.
\
,

Poi. -4

5

------~----~----------------------------------~--------~----

.

. , wania lokalu w

§ 12. Spółd:nelnie mieazkaniow. otrzymują dotację n'a

Iplatę

kredytu wykorzys,t«negona sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z realizacją spółdzielczych inwestycji mieszkaniowych ' na ter~ach szkód górniczych
,,Ora2: związanych ze sp8Ćjalnym posadowieniem budynków.
§ 13. Srodki fihansowe na cel. określOne w ł 1 ust" 6,.
" /ust.1 pkt 1 lit. b),§ 5 ust. 2, f 8 ust. 1 i ł 12 zapewnia się w budżecie Panstw~ ,
ł

ł 14.
kalnyć:h,

Kredyt wykorzystany na budowę lokaJi mieszprzydzielonych ( Ui pośrednictwem Biura Handlu
Zagranicznego CentraJnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Locum", jest spłacany jednorazowo ze środków tego Biura.
.
' '
.
.
'
,~ 15. 1. W razie przekształcenia lokatorskiego prawa
do lokalu nis własnościowe prawo do lokalu, kredyt podle-'
gający spłacie ustala się w wysokości Iiie spłaconej jego
części, pOWiększonej o dotację przypadającą na dany lo~ , ,
kaI.
~ Przy spłacie kredytu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 5, § 9 ust. 1 i § 10, z tym. że dotacja
może być udzielona, jeżeli spłata kredyt,u nastąpi przed
nabyciem własnościowego praw~ do lokalu.
3. Na warunkach analogicznych do określonych w,Ust.
1 i 2, następuje przekształcenie praw do lokali sfinansowanych ze środków terenowych org'anów administracji panstwowej i zakładów pracy.
§ 16. 1. Kredyt wykorzystany na ' budowę w ramach
spółdzielczego

budownictwa mieszkaniowego lokali mieszkalnych przystosowanych do potrzeb ~ emerytów, rencIstow
i illwalidów jest spłacany --według ,zasad określonYCH w
§ 4 ust. 1. '.
2. Kredyt wykorzystany na ponadnormatywne speCJalne wyposażenie spółdzielczych budynków i lokali mieszkalnych dla emerytów, rencistów i inwalidów 'oraz na [mdowę pomieszczeń socjalno-usługowych i lokali mieSZKalnych dla personelu w wymienionych budynkach podley~
jednorazowej spłacie ze '$rodk6w zapewnionych na ten cel
w budtecie centralnym, w . częścfdolycząceJ Ministerstw~
ZdroWia i OpiekI Społecznej.
§ 17. 1. Banki mogą udzielać spółdzielniom i osobom
fizycznym realizującym: budownictwo indywidualnewa
własnym zakresie lub w formie zorganizowaneJ' kredytu
na zakup działki. budowlanej pod budowę domu Jednorodzinnego, lokalu w małym domu mieszkalnym luq / w domu wielomieszkaniowym - ero ' wysokości 50°/0 ceny nabycia, na okres spłąty do 10 lat.
'

§ 18. ~onadnormatywne wyposażenie l wykończe,nie
lokali spółdzielczych, prźekraczające (zakres ustalony w
wytycznych wyposażenia iwykonczenia mieszkań i bu- ,
dyn;ków mieszkalnych, oraz bUdowa garaży są dokonyw'ane ze środków członków spółdzielni.
ł 19. Spółdzielniom mieszkaniowym może być przyznany kr-edyt na remontyl kapitalne budynków ' mieszkalnych jako uzupełnienie środków hmduszów remontowych
sRółdzielni. Okres spłaty ,tego kredytu wynosi do 20 lat.

§ 20. 1. Osobom fizycznym może być udżielany kr'"
(moderni~ację) domów jedn:oro' dzJnnych, lokali w małych domach mieszkalnych.:Jub lo-

d'yt na kapitalny remont

kali w domach wielomieszkaniowych , stanowiących ich
II. także kredyt na .naprawy obciążające użyt
kowników m~eszkańspółd2:ielczych w razie ich zwalniania
oraz na przebudowę strychów, suszarń ' i iqnych pomieszaeń w budynkach mieszkalnych stanowiących własność
państwa lub spółdzielni mieszkaniowycn ~ na lok/ile mieszkalne lub lokale mieszkalne ' z pomieszczeniem na (pracownię, twórcy lub samodzielną pracownię twórcy • .

włalilość,

,-

\

•I

2. B:nki mogą udzielać inwestorom indywidualnego
budownictwa mieszkaniowego, o których ,mowa w ust. l,
kredytu na uzbrojenie terenu. Kredyt może być udzielany
do wys9kości 100 tys. zł, na okres spł~tyd() ,lO lat.

,)

'I

\

I

\

ln.iennlk Ułt.W Nr t

Poz; 4 i 5

I. Pierwszeńatwo ' dó uzyskani. 'k redytu, ' 0 którym mo•• w· ust. l, mają osoby zobowiązane do przepfOwadze- '
•• - remontu kapitalnego ' domu jednorodzinnego ' (lokalu)
. . podstawie decyzji właściwego terenowego . organu /adlainiltracji państwowej.
.
3. Kredyt nil przebudowę strychów, suszarń i innych
pomieszczeń w. budynkach mieszkalnych na lok(ile mieszkalne powinien być przyznawany przede .wszystkim młodym małżerlstwom.
.
.
'
' 4. Warunkiem przyznania kredytu, . .o którym Ulowa w
.sL l, jest posiadanie przez zainteresowapą osobę ' wk)adu
własnego w wysokości co . najmniej 20% -planowanej warloś<;i robót, a ponadta przy p.rzebudawie strychów, suszarń
1 innych parnieszczeń na lakale mieszkalne lub laka le mieszkalne z pamiesz~zeniem na praco'wnię twórcy lub samadzielną prac0wnię twórcy zawarcie umawy a uda- '
.tęp~ienie pamieszpenia do. przebudowy z jeąnastką za.
, lZądzajłlcą budynkiem.
5. Warunek, a którym mawa w ust. 4, nie datyczy
osób dokonujących remantu kapitalnegana padstawie decyzji właściwego terenawegaarganu administracji p'ań
atwowej.
·
.
.

/

6.Kredyt na cele .określane w ust. l maże być udzielony do wysakaści 450.000 zł. Okres spłaty kredytu wynosi do 20 lat.
., . .
.
7.

pa

upływie

4. Okres spłaty kredytu, b którym mawa w ust.
wynasi 5 hit.
.

i 2,

§ 22. Prezes Narodawega Banku Palskiego oraz
Prezes Z~Hządu Ban k u yaspada~ki Z-ywnaściowej ustalą
tryb udzielania, zabezpi eczania i spłaty kredytów, októrych mowa w razporząd~eniu.
.
.
§ 23. 1. Kredyt wyk\Jfzystany na sfinansawanie robót
wykimanych w 1982 r. przy buclawiespółdzielczych do~
mów wielarodzinnych oraz spóluzielczych "damów jednarodzinnych w zabudowie 'zwartej, w części .odpowiadającej
różnicy wartości robót wyliczonej według cen obowiązu
jących w 1982 r. i cen z 1978' L, padlega umarzeniu .'

2. W razie zbycia przez

człanka spółdzielni

spółdziel

snaściawych '

przed upływem 15 lat ad daty jego nabycia,
na ten lokal umorzona Część kredytu, o którym mawa w ust. 1, podlega jednorazowej spłacie. PodJega także zwratawi datacja przyznana na padstawie § 5
ust. 2.
pr zypadająca

Razpaczęcie spłat-y

następuje

3. 'Kredyt, o którym mowa w u.s t. 1 i 2, rriożebyć
przyznawany do Wysokoś~'i' 2/3 wyrnaganega wkładu mieszkanh)wega lub ~ładu własnego.

czego prawa do lokalu przydzielonego na warunkach . wła

"-

. l,

dawnietwa wielorodzinnega" . podejmującym budowę damów jednorodzinnych, lakali w małych oomach; mieszkalnych rub lokali w domach wielomieszkaniawych, moze być
przyznany kredyt na uzupełnienie wkładów własnych: -

kredytu, a którym mawa w ust.
2 lat od daty jego ,przyznania.

§ 21. 1. Pracownikom uspałecznianych zakładów pracy, instytucji, organizacji spałecznych i zawadawych, 'którzy nie mają możliwaści uzyskania pamacy finansawej ze
łrodków zakładowych fun,d uszów mieszkaniowych, jak też
emerytam i renCistam oraz asabom prawadzącym dzia]alnaść twórczą lub artystyczną może być przyznany kredyt'
na uzupełnienie wkładów . mieszkaniowych.
.
2. CzŁankom spółdzielni l\łb pełnaletnim kandydatom,
rezygnującym z przydziału mieszkań ze spółdzieJczego bu-

3. Kredyt, o którym mawa w ust. L dotyczący budowy spółdzielczych domówjednarodz.innych w zabudowie
zwartej, padlega spłacie na warunkach określonych
umawie kredytawej.

w

§. 24. Razp~rządzenie wchodzi w życie z dniemagło-:-'
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983r. i ma zastos.awanie da umów kredytowych zawieranych pa tym terminie. ,

Prezes Rady Ministrów: w z. J. OQodowskl

5
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSOW

z dnia 10 stycznia 1983

i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.
"Na podstawie art. 9 pkt 1 i 4, art. 18 ust. 3 i art. 38
innej działalnaści podlegającej podatkowi obroŁawepkt 2 i 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zabawiąza
. -mu; nie wyłącza je ~nak zasto$awania ryczałtu wyko- ,
nywanie:
__
niach padatkowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 27, paz. 111 i ~
1982 r. Nr 45, pai. 289) zarządza się, ca następuje:
a) przez padatnika lub jego małżonka we własnym
imieniu działalnaści opadatkawanej w formach
§ L 1. Podatnicy podatków obrotawega i 'dachadazry~załtawanych ód przychadów ze zrywki r wywego, wykonujący działalność wytwórczą, handlową
. wazu drewna z lasów' z użyciem ciągników, z ' ho.~
I usługową, w tym również w zakresi~zajęć ' zarobkodawli Iisów i norek oraz z pazysk,i wania i sprze. wych, . magą być, apadatkowani tymi podatkami w farmie
daży odpadów poużytkawych i produkcyjnych,
/
ryczałtu, jeżeli wykanują działalnaść w warunkach okreb)
'
przez
małżanka we własnym imieniu działalnaści
'lanych w razparządzeniu.
opodatkawanej w formie ryczałtu; jeżeli jednak
. 2. ' Przepis ust. 1 nie datyczy _ podatników wykonudziałalnaść jest wykonywana przez wspólników,
'-eych działalność w zakresie handlu artykułami pr zeinywykanywanie przez małżonkawsp6lnika działal
Iłowymi i handlu żywcem.
.
naści podlegającej padatkowi obrotowemu, z wyjątkiem określanejpód lit. a), Wyłącza zastasoI 2. 1.. Podatnicy, o których mowa w § L mogą być '
w1wie opodatkowania w formie ryczałtu z.arówno
,..,ooaŁkowani w formie ryczałtu, jeżeli:
.
w stosunku do spółki, jak I małżanka wspólnika,
.1) mają uprawnienie do. wykonywania działalności, Wy3) prowadzą ewidencję s,przedaży wyrabów, towarów
dane na padstawie .odrębnych przepisów,
i ',usług,
4) osiągnęli z działalności w roku poprzedzającym rok
I) ni. wykohują sami ani.· ich małżankowie - poza
podatkowy dóchód nie przekraczający sześciokrotnej
i....
. Jednym z rodzajów działalnaści wymienionych w §1 W

r

•

L

sprawie

zryczałtowania

podatków

o~rotowego

