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§ 2. Załącznik do rQzporządzenia "Rady Ministrów
z tlnia 18 maja 1984 r. w sprawie zmian w podatku wyJ;ównawczyrri (Dz. U. Nr 28, poz. 145 i z 1985 r. Nr 18,
poz. 7ł}ł otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do'
niniejszego ro zp orz ą dz e nia.

§ 2b. Na specjaln ym rachl'oku bankowym, o któ rym

mowa wart. 6 ust. 1 ustawy z dn ia 28 li pca
1983 r. o podatku wyrów nawczym (Dz. U.
Nr 42, poz. 188 i z 1984 r. Nr 52, poz. 2GB),
zwa ne j dalej ustawą, m o gą być rów n i e ż
grom adzone docilOdy osób z tyt u łu n ag ród
otrzym ywanych z funduszu efektów wdr o że
niowych.";

§ 3. Rozp ur z ą d zen ie wchodzi w życi e z dn iem ogło
szenia i ma zastosowanie do podatku wyr ównawczego
przy padaj ą cego
od dochodów osiągniętych od dnia
l stycznia 1986 r.

3) w § 8 w ust. 1 wyrazy: "z dnia 28 Upca 1983 r. o
pod atku . wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188),
zwanej dalej ~) ustawą « " skreśla się.

P rezes Rady Ministr ó'....·r Z. Messnet

Załącznik

do rozIJ rZl\dzenia Rady
Ministrów z dnill l ~ grudnia 1985 r.
' (poz. 318)

Dochód

podlegający

rocznie w

opodatkowaniu

Podatek ' wynosi

zł

"-

"

..

5°1. od kwoty ponad

504000
528000
552000
588000
624000
672 000
720000
720000~ 792000
792000,.- 864000
864000-' 960000
960 000-1 056 000
l 056 OOO~ l 152 000
j 152 000-1 272 000
l 272 000-1 392 000
1 392 000-1 512 000
1512000-1632000
l 632000 i więcej
480000504000528 000552000588000-"624000,!)72 000-

1200 zł + ~/o od kWDty ponad
3 r20 zł + 11% od kwoty ponad
5 760 zł + 140/0 od kwoty ·ponad
19800 zł + 18% od kwoty ponad
17 280z1 + 22% . od kwoty ponad
27840 zł + 26% od kwoty ponad
40320 zł + 300/, od kwoty ponad
61- 920 zł + 35~/o od kwoty ponad
81120 zł + 400/0 od kwoty ponad
125 520 zł
45% od Irnoty 'ponad
)68720 zł + 50No 'od kwoty ponad
216720 zl + 55010 od kwoty ponad
282720 zł + 600/0 od kwoty ponad
354720 zł + 65010 od kwoty I?onao
432720 zl + '70°/0 od kwoty ponad
516720 zł + 750/ę od · kwoty ponad

+

"

480000 zł ,
'504000 z. ł
528000 z1
552000 zł
588000 żł
624000 zł
672 000 zł
720000 'zł
. 792000 zł
864 000 zł
960000 zł
1056000 zł
1 152000 zł
l ')72 000 'lI
'1 392000 zł
l 512000 zl
l 63? 000 zl

"

!

.,

"

-
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RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia

198~r.

w sprawie upowatnienla organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen un;ędow)'rb
handlowych urzędowych oraz określania zaśad usłalanla cen i'equlowanvc:h.

,

Na podstawie art. 17 ust. 2 usta~y z dnia 26 lutego
1982 r. o cęnach (Dz. U. z 1985 r. Nr 49, poz. 261) zarządza
się, co następuje:
§ l.

Upoważnia się:

1) Ministra

Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej do ustalania:

Przest r~e nneJ '

a) cen map i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych sprzedawanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
.
/

b) marż haridlowych urzędowych stosowanych W
.obrocie mapami i materiałami wymienionymi pod
' lit. a);

2)

mart

"

Ministra GÓrnictwa i Energet yki do usta lania' cen za
org~\llów dozoru tec hniczn ego;

czynności

3) Ministra Handlu Zagranicznego do ustalania:
a) cen ża przeprowaozanie o.bowiązkowych kont · oli
. towarów w imporcie i eksporcie"
b) marż handlowych urzędowych dla jednostek . gos. }lodarki uspołecznionej prowadzących działa I nośĆ
handlu zagranicznego;

4) , Ministra

Kultury i Sztuki do ustalania cen za bilety~
do kin, muzeów oraz teatrów, oper, operptpk.
filharmonii f innych instytucji artystycznych. -z wyJątkiem biletów wstępu na imprezy estraoowe, kil haretO'Me i cyrkowe;
wstępu

•
~
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6) Ministra Łączności

do ustalania cen za pomiary i
w y.k.onywane przez Państwową Inspekcję

badania
Radiową;

Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem - Członkiem Rady Ministrów do '
ustalania cen na podręczniki akademickiej

6) Mi'nistra Nauki

7) Ministra

Oświaty

a) za

I Wychowania w porozumieniu · z
Rady Ministrów do ustala-

Członkiem

Ministrem :.....
nia cen:

świadczenia

zakładów

(jpiekuńczo-wychowaw

czych,
b) za" usługi

noclegowe szkolnych schronisk

mło

dzieżowych;

8) Ministra Rolnictwa, Leśnictwa I Gospodarki Zywnoś
ciowej do ustalania:
a) cen na prosięta I warchlaki ze s.k upu Interwen-

cyjnego,
b)

....

marż
handlowych urzędowych stosowanych w
obrocie: "
--- zwierzętami gospodarskimi ~odowlanymi (§ 2
ust. 1 pkt l lit. a),
- materiałem siewnym zbóż, rzepaku I nepiku,
ziemniakami sadzeniakami oraz nasionami roslin strączkowych grubonasiennych . (§ 2 ust. 1
pkt l ·lit. b)1

9r Ministra -

Kierownika Urzędu Gospodarki Motsklej
do ustalania cen za "przewozy osób Vi żegludze przybrzeżnej;
.
.

_; 10) MiniStra Zdrowia l Opieki Społe-cznej
cen za:
a) świadczenia
społecznej,

b)

d)

ustalania

uspołecznionych zakładóW pomocy
domów małych ..dzieci i żłobków,

.

świadczenia zakładów spo,łecznych służby

(szpitali,
itinych),
c)

pti

osobist~

stacji

2:drowia
sanitarno-epidemiologicznych i

świadczenia

osób fizycznych na rzecz
zakładów społeGznych służby zdrowia (oddawanie
krwi i inne),
usługi

wykonywane . przez zakłady : naprawcze
medycznego I zakłady techniki medycznej
podporządkowane radom narodowym Jub nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Qpieki . Sposprzętu

łecznej;

11) wojewodów i prezydentów miast:

stołecznego

War-

~
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§ 2. t. Upoważnia się d<;> określania zasad ustalania cen regulowanych:

1) 'Ministra Rolnictwa. Leśnictwa
Gospodar~i Zywnośeipwej na:
al zwierzęta gospodarskie hodowlane (buhaje. knury,
tryki i ogiery do rozrodu. jałówki. . loszki i owce
maciorki hodowlane oraz cielęta do dalszego
choWU),
.bl materiał siewny zbóż. rzepaku I rzepiku. ziemniaki sadzeniaki oraz nasioIia roślin str ączkow ych .
grubonasiennych (groch, bobik, łubin; · peluszka
i soja),
e) usługi żwiązane · z produkcją zwierzęcą. z zapyla~iem roślin przez . pszczoły. usługi w zakresie
oceny zasobn6ści gleb. określania składu chemicznego materiału roślinnego. pasz i nawozów oraz
podstawowe usługi związane . z produkcją roślinną,
objęte wykazem określonym przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Zywnościo~~j w
porozumieniu z Ministrem Finansówj

I

2) Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej - za usługi
świadczone przez zak!aq·y I urządzenIa lecznictwa
uzdrowiskowego. bez względu na ich podporządko
wanie organizacyjne;
3) Przewodniczącego Głównego Kqmitetu Kultury Fi.
zycznej i Turystyki:
a) w porozumieniu z Ministrem Pracy, Plac i Spraw
Socjalnych -: za wczasy pracownicze.
h) w porozumieniu z. Ministrem· Oświaty i Wych Cl wania oraz Ministrem - Członkiem Rady Ministrów - za obozy i kolonie dla młodzieży szkolnej.
c) za usługi h~te~rskie l kempingowe świadczone
osobom zagranicznym.

2. Przepis ust'i. 1 dotyczy .towarów i usług objętych
wykazem towarów l usług. na · które ustala się ceny regulowane zgodnie z art. 7 ust. 2 ust!łwy z dnia 26 lutego
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1985 r. Nr 49, poz. 261).
ł 3. 1. Upoważnia się Ministra Budownictwa. Gos- '
podarki Przestrzennej i KomUnalnej do:

1)

.

określania:

a) usad oprac.owywanla kosztorysowych nórm nakładów rzeczowych robót budowlanych i montażo
wych oraz remontów budowlanych,
b) metod kosztorysowania robót budowlanych i montażowych oraz remontów budowlanych;
2) dokonywania. w uzgodnieniu z zainteresowanymi
ministrami oraz kierownikami urzędów centralnych.
podziału zadań w zakresie opracowywania i wydawari'ia kosztorysowych norm na)cładów rzeczowych
oraz katalogów nakładów rzeczowych.

szawy,· Krakowa I Łodzi do ustalania cen za:
a) przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji masowej - na podstawie ~asadokreślo
nych · przez Ministra Komunikacji,
2. Upoważnia się właściwych ministrów oraz kierowb) ",sługi pogrzebowe, objęte wykażem określonym
przez Ministra Budownictwa, Gospodarki Prze- ' ników urzędów centralnych do ustalania, w uzgodnieniu
z Ministrem Budownictwa. Gospodarki Przestrzennej I
strzennej i, Komunalnej,
c) wstęp do .parków miejskich, ogrodów zoolClgicz- Komunalnej. kosztorysowych norm nakładów rzeczowych
nych.
ośrodków
rekreacyjno-wypoczynkowych, oraz katalogów nakładów rzeczowych.
kąpielisk. łaźni i szaletów miejskich.
3. Uzgodnień, o których mowa w ust. 2._ nie wyma- !
dl" wywóz nieczystości przez przedsięhiorstwa uiy- gają normy nakładów rzeczowych i katalogi nakładów
. ' tecznqści publicznej - na podstawie zasad okreś fzeczowych dotyczące robót remontowych n~ wchodzą
lonyCh przez Ministra Budownictwa. Gospodarki cych w zakres " budownictwa ogólnego, robót 2:wiązanych .
Przestrzennej I KOmunalnej.
• konserwacją obiektów zabytkowych, tobót .. montażo-

/

.'

/

/
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wych maszyn l urządzeń gótniczycłi oraz mechanicznej
przeróbki w ę gla, robót górniczych podziemnych wrJlz .
z robotami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz rurociqgami technologicznymi i robotami transportowymi, robót
wiertniczych mrożeniowych i cementacyjnych, robót
montażowych górnictwa, ropy ni,lftowej i gazu wraz z

~.

urządzeniami.

państwo~ej

§ 4. Organy administracji

w

rozporządzeniu kierują się:

wymienione

'

1) przy ustalaniu cen (§ 1) -':'przepisami art. .. ustawy

\

§ 5. Organy administracji państwowej, upoważnione
na podstawie przepisów § 1 pkt 1-10, <§ 2 ,ust. 1 i ' § 3
do- ustalania cen urzędowych i marż handlowych urzędo
wy~h, określania zasad ustalania cen regulowanych oraz
określania norm i mętod kosztorysowania, współdziałajll
z Ministrem Finansów przy wykonywaniu tych uprawnień.-

z dnia 26 lutego 1982 r. o ceńach, z tym że ustalania
cen wymagających dotacji z budżetu państwa następuje w uzgodnieniu z Ministrem ' Finansów,

§ 6, Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia .organów administracji państwowej do ustalania niektórych
cen urzędowych i marż handlowych urzędowych . oraz
określania zasad ustalania cen regulowanych (Dz. U4
Nr 75, poz:340 i z 1984 r. Nr 61, poz. 322).
§ 7, . Rozporządzenie
stycznia 1986 r.

2) przy ok'reślaniu zasad ustalania cen regulowanycłi
(§ 2) - przepisami art. 5 / ust. 2 ustawy wymienionej
w pkt 1.

wchodzi

w

życia

z

dniem

Prezes Rady Ministrów: Z.Messner
. l·
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I:

zmieniające

rozporządzenie

dnia 28 grudnia 1985 r.

w sprawIe szczegółowych zasad gospodarki finansowej Instytucji artystycznych.
stosunku do roku poprzedniego p'odf~gajq obciążeniu
na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury według ·zasad
stosowanych przy naJ.i.czaniu ,podatku od ponadnor- '
maty\vny<;h wypłat wynagrodzeń."

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia
1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60~
poz. 304) zarządza ~ię,co następuje:
i

, § 1. W§ 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 marca 1985 r. w sprawie szczegółowych ' zasad ' gospodarki finansowej instytucji artystycznych , (Dz. U. Nr 17,
poz. 70) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Środki

wydatkowana na

/

przyrost

§ 2. Rozporządzenie
stycznia 1986r.

wynagrodzeń w-.,

•
ROZPQRZĄD.ZENIE

,

I

wchodzi

w

życie

~

dniem

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner.
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MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO

• dnia 28 grudnia 1985 r.
,

,

zmienIające rozporządzenie w sprawie . prżekazania organom administracji celnej uprawnieó' do zwalnianIa
od obowiązku p9iJiadania pozwolenia na ' przywóz 'i wywóz towarów oraz od naleinoścl celnych
.w Dlehandlowym ' obrocie towarowym z . zagranicą·

.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca
1975 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1984 r. Nr 57, poz. 290'
zarządza się, . co następuje:
§ 1. W

rozporządzeniu

Ministra Ha.n dlu Zagranicznego z dnia 26 września 1984 r. w sprawie przekazania
organom administracji celnej uprawnień do ' zwalniimia
od obowiązku posiadćl'Ilfapozwo!enia ' na przywóz ' ·t, wywÓl' towarów otazodn:aleinościcelnych w niehandlowym obrocJe to;warowym · j; zagranic:1ł (Dz. U. Nr 49.,
,· poz. 258) 1>9 § 2C.dqdaje siij§ 2' w brzmieniu I

,,§ 21, Ogr'i miczenia kwot należności celnych 'określone
w § 1 i 2 ust. 1 nie mają zastosowania do towarów przewożonych w przygral)-icznej wymianie

towarowej, dokonywanej na zasadach 'ustalonych
w przepisach odrębnych."
§ 2. -Rozporządzenie . wchodzi
ogłoszenia.
.

w
,

żyde ; z

dniem ·
\"

.

Minister , tfandłu Zagraniczn.ego: A

Wójci~

