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wojewódzki inspektor' sanitarny powiadamia właściwego 
państwowego inspektora sanitarnego. 
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'Art. 34. 1. Główny Inspektor Sanitarny może nadać ' 
upra'.V0ienia rzeczoznawcy do spraw sanltarnohigienjcz" 
Dych pracownikom zatrudnionym ' w jednostkach pro
jettuw linia 

2, ' Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych 
jest uprawniony do opiniowania w imieniu państwowego 
inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod 
'Względem wymag,ań higienicznych i zdrowotnych. , 

3. Szczegółowe, zasady i tryb nadawania uprawnień 

rzeczoznawcy' do spraw sanitarnohigiel).iczny:ch oraz za
sady i tryb opiniowania. przez rzeczoznawców dokumen· 
tacji projektowej określa Minister /7.drowia i Opi,eki Spo
łecznej w drodze rozporządzenia. 

Art. 35. 1. Państwowy inspektor sanitarny może 

'upowaznić niektórych pracowników stacji sanitarno-epi
demiologicznych do wykonywa,nia w jego imieniu okre
'lonych czynności , kontrojnych i wydawania decyzji ' na 
zasadach i w trybie określonych przez Ministra Zdrowia 
t Opieki Społecznej w drodze rozporządzenia. 

2. Osoby dokonujące czynności kontrolnych podle
gajll przy wykonywaniu swoich. zadań szczególnej ochro
nia prawnej. przewidzianej w odrębnych przepisach dla 
funkcjonarius.zy publicznych. 

Art. 36. 1. Za badanie próbek, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 pkt 4. pobiera się opłaty, jeżeli w wyniku. 
badania stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych 
t zdrowotnych. 

2. , Pobieranie i badanie próbek wody jest wykony
wane bezpłatnie bez względu na wynik badań. 

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: 
l}-określa wysokość opIat za badania próbek i zasady 

pobierania tych opłat. 

2} może określić iJlne rod?:aje badań niż przewidziane 
~ ust. 2, za które nie pobiera się opłat, chociaż zo
stały naruszone wymagania higieniczne i zdrowotTle. 

Art. 37. W postępowaniu przed organami Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania admin istracy jnegó. 

' Rozdział 4 

Przepis kamy. 

Art. 38. Kto *udnia ,lub udaremnia działalność orga
nów Państwowej ,thspekcji Sanitarnej, 

podlega ka fze a resztu do 3 miesięcy, ograniczenia ' 
wolności do 3 ' miesięcy albo grzywny do 20,000 zł. 

RO'ldział 5 

Zmiany w przepIsach obowiązujących. przep:'1Y 
/ przejśclowt' i km'l(:owe. , 

,Art. 39. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o wa
runkach zdrowotnych żywnoŚci i żywienia (Dz. U. Nr ' 29. 
poz., 24~ , ł /971 r. Nr 12. pu" lł5) wpruwddz6 51t; ncs' 
stępujące zmiany: 

l) wart. 22: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie : 

,,4. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są 

uprawnione 'do przeprowadzania doraźnych 

, kontroli ' w zakresie oraz jednostkach organi
zacyjnych i miejscach. określonych w ust. '{, 
a także do wyaawania, w wypadkaćh nie . 
cierpiących zwłoki, decyzji niezbędnych do 
usunięcia zagrożenia sanitarno-epidemicznego, 
powiadamiając , o tym niezwłocznie organy 
wymienione w ust. 3.", 

b) w ust. 5 wyrazy: "o . której mowa w ust. 4" 
skreśla się, . 

2) w art. 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Minister Obrony , Narodowej w porozumieniu 
z Ministrami: Zdrowia i Opieki Społecznej, Rol
nictwa i Gospodarki . :l:ywnościowej, Handlu We
wnętrznego i Usług oraz Handlu Zagranicznego 
określa zasady wykonywania nadzoru sanitarne
go przez Wojskową Inspekcję Sanitarną nad za- . 
kładami zaopatrującymi wojsko w środki spo
żywcze'.", 

3) użyte w ustawie określenia: "Minister Rolnictwa" 
oraż "Minister Handlu Wewnętrznego" zastępuje się 
odpowiednio określeniami: "Minister Rolnictwa 
f Gospqdarki :l:ywnościowej'! oraz "Minister Handlu 
Wewnętrznego i Usług", użytymi w , odpowiednlch 
przypadkach. ' 

Art. 40. L Traci moc dekret z dnia 14 sierpnia. 
1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanita'rBęj' (Dz. U. Nr 31, 
poz. 160 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91). . /' 

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych prze
widzianych w u_stawie zachowują moc przepisy dotych
czasowe, nie dłużej jed,nak niż przez okres sześciu mie
sięcy 'od dnia wejścia w ~ycie niniejszej ustawy. ' 

Art. 41. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze:3nia 
1985 r., z tym że przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 stosuje się 

po upływie pięciu' lat od dnia wejścia jej w życie. 

Przewodnicżący Rady Państwa~ H. Jabfońskl 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 
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USTA WA 

z dnia 14 marca. 1985 r. 

o podatkach I opłatach lokalnych. 

R0'ldzi al I 

Przepisy oqólne. 

Ad. ł. Ustawa okreś la ohowiązek podatkowy 'doty
czący podatk.u od . nieruchomoki n '"i l e żnego od osób fi -

zycznych i osób prawnych nie będących jednostkami 
'gospodarki uspołeczniphej. podatku drogowego. podatkU 
od pOSiadan ia psów. opiaty targowej, opłaty miejscowej 
oraz opi aty admfni;jtracy jnej za czym:lOści urzędowe nie 
będ ąc e pr zedmi 'Jtern opIaty skarbowej . . 
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llozdział 2 

Podatek od nleruchómoAcl. 

Art. 2. Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od ~ 
ibl.ruchomości · ciąży . na oso.bach fizycznych i osobach 
prawnych ni. będących jednostkami gospodarki uspołecz
nionej. które: 

I) Sił właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użyt
kownikami wieczystymi nieruchomości lub użytkow

nikami nieruchomości na podstawie ustanowionego 
nil nich prawa użytkowania. 

2) użytkujlł bez tytułu .prawnego nieruchomości stano
wiące własność Państwa. 

3) dzierżawilł nieruchomości od jednostek gospoddfki 
uspołecznionej nie będących jedr,lOstkami gospodar
czymi w rozllmienłu przepisów o opodatkowaniu jed
liostek gospodarki uspołecznionej. 

Art. 3. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nierucho
mości podlegają: 

l) budynki lub ich części. z- wyjątkiem lokali mieszkal
nych· .. w domach wielomieszkaniowych. nabytych na . 
własność od Państwa. 

[ ~ grunty nl~ objęte przepisami o podatkI! rolnym oraz 
częśCi gruritów, na których są prowadzone działy 

specjalne produkcji rolnej zwolnione. z tego podatku. 

2. Opodatkowaniu podłegają . również obiekty miesz-
kain. I użytkowe nie złączone trwaJe z gruntem. 

.Art. 4. t. Opodatkowaniu nie podlegają: 

l) budynki gospodarcze związane z gospodarstwem 
rolnym lub działem specjalnym produkcji rolnej. 

budynki mieszkalne związane z gospodarstwem 
rolnym: 

a) Da obszarach gmin. 
b) w miastach - na obs-zarach o charakterze roI-

niczyDi. 

• wyjątkiem budynków lub ich części zajmowanych 
na wykonywanie działalności wytwórczej. handlowej 
lub usługowej w rozumieniu przepisów o podatku 
obrotowym bądf wynajętych lub wydzierżawionych 

11a cele użytkowe. 

I) budynki lub ich części. przydzielone do bezpłatnego 

I użytkowania osobie. która przekazaJa w zamian za 
emeryturę lub rentę gospodarstwo rolne Państwu. 

jeżeli nie są wynajęte lub wy.dzierżawione. a tukże 
dzIałki gruntu przydzielone do bezpłatnego użytko

wania takiej osobie, 

. :.) budynki mieszkalne lub ich części. zajmowane na 
'podstawie decyzji administracyjnej o przydziale 
lokalu. 

45) budynki lub ich CZęSCI nie zamieszkane. ani nie 
użytkowane w jakikolwiek inny sposób z powodu 
złego stanu technicznego. 

6) budynki wpisane do rejestru zabytków. jeżeli nie 
są użytkowane nll cele gospodarcze oraz pod warun
kiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z prze
pisami o ochlonie zab ytków. 

1) grunty nie zabudowane. wyłączone spod zabudowy, 
jeżeli nie ' mogą byc użytkowane na inne cele • . ' 

Poz. ,59. 

8) grunty zajęte na pot.rzeby robót . publicznych. 

9) pracownicze 9grody działkowe oraz znajdujące sift. 
na ich terenie budynki, jeżeli nie przekraczają norm 
powierzchni ustalonych dla tych budynków w .statu
cie Polskiego Związku Działkowców lub w wydanym 

\ 
na jego podstawie regulaminie p'racowniczychogro-
dów działkowych. 

10) nieruchomości !.ub ich -części. stanowiące własność 

związków wyznaniowych i ich instytucji. zakonów 
i kongregacji zakonnych . oraz stowarzyszeń re ligij
nych. służące wyłącznie i · bezpośrednio celom kultu 
religijnego (kościoły. ' domy modlitwy. kaplice). 

l!) ' cmentarze. 

12) pod warurkiem wzajemn ości nieruchomości bę-

dące w'łasnością państw obcych lub organizacji mię

dzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie 
wieczyste. przeznaczone na siedziby przedstawi- ' 1 

cie~stw . dyplomatycznych. urzędów konsularnych 
i innych misji korzystających z przywilejów i immu
nitetów na mocy ustaw. umów lub zwyczajów mię
dzynarodowych oraz lokale mieszkalne członków ich . 
personelu. jeżeli nie Sil oni .obywatelami polskimi 
i nie mają miejsca pobytu stalego na terytorium 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Za budynki · gospodarcze związane z gospodar
stwem rolnym lub działem specjalnym produkcji rolnej 
uważa się budynki przeznaczone na cele gospoda rstwa 
rolnego lub dzialu specjalnego produkcji rolnej, z wy
łączeniem budynków lub ich części zajmowanych nawy~' 

konywanie działalności wytwórczej. ' handlowej lub 
usługowej oraz wy'najętych hlb wydzierżawionych na cele 
nierolnicze. 

3 .. Budynki mieszkalne uważa się za związane 

z gospodarstwem rojnym • . jeżeli są w posiadaniu osób 
prowadzących gospodarstwo rolne i są przez te osoby 
zamieszkane. Jeżeli budynek mieszkalny jest połozony 

w innej miejscowości niż gospodarstwo rolne. uwaŻR s1, 
go za związany z 'gospodarstwem rolnym tylko wówczas, 
gdy prowadzenie gospodarstwa rolnego stanowi glówn. 
źródło utrzymania właściciela budynku i nie jest on 
właścicielem innego budynku mieszkalnego położonego 

w miejscowości. w której znajduje się gospoda rstwo 
rolne. 

4. Obszary o charakterze rolniczym w miastach 
okreś laJą rady narodowe ' tych miast. a w miastach po
dzielonych na dzielnice - dzielnicowe rady narodow •• 

5. Rada Ministrów. w drodze rozporżądzenia. moż. 

ustalać inne cd'łkowite lub częścio~e zwólnieniEt od po
datku od nieruchomości. 

Art. 5. 1. Podstawę opodatkowania: 

1) budynków podlegających ubezpieczeniu ustawowe
mu - stanowi wartość budynków ustalona v./ edług 

cennika dla celów tego ubezpieczenia. 

2) pozostałych budynków - stanowi ich powierzchnia 
-Użytkowa. 

3) gruntów - stanowi powierzchnia tych gruntów. 

2. Jeżeli w budynku mieszkalnym. o kt6rym mowa 
w ust. 1 pkt L znajdują się loka le użytkowe . podsta.w, 
opodatkowania stanowi clodatkowo powierzchnia tyell 
lokali. O Ile lokale użytkowe są zajmowane na działal-
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noił wytwórczą, handlową ' lub usługową, podatek od 
powierzchni obniża się '.o 5%. 

3. P rzez powierzchnię gruntów rozumie się po
wierzchnię g runtów nie wyłączonych z opodat kowania, 
bez w~ględu na to, czy jest ona zabud owana czy zajęta 

ila inne ce le. 

Art. 6. 1. Rada Ministr9w, w drodze rozporządze nia, 
określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, 

z tytp. że pod atek ten nie .może przekroczyć rocznie: 

l) 0,1% wartośc i budynków mieszkaln ych. usta lon ej we
. dług cennika dla celów ubezoieczen ia ustawowegc, . '"' 

2) 0,3% wa rtoś.ci pozostałych bud ynków, ustalonej we-
dług cermika dla celów ubezpieczenia ustawowego, 

3) 500 zl o.d I 'm2 powierzchni budynków, jeże li pod
stawą opodatkowania .jest pOWierzchnia • 

.. ) , l zł od 1 m2 powierzchni gruntów . 

2. Rady narodowe stopnia podstawowego mogą: 

l) obniżać lub podwyższać do 20% stawki podatku 
ustalone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. h 
od określonych rodiajów budynków lub ich części. 
z tym że ' sta wki te nie mpgą przekroczyć wysokości 
ok reś lonej w ust. 1. 

2) obniża ć do 50% stawki podatku ustalone w rozpo
rządzeniu, o którym mowa w ust. 1, od budynk6w 

. l ub ich części, z~jmowanych na: 

\ 

a) prowadzenie ' skupu surowców wtórnych i odpa-
dowych, . 

b} wykonywanie rzemiosł wymagających wi ększej 
powierzchni użytkowej, rzemiosł usługowych. 

któryc.h brak odcźuwa się na danym terenie, 
Oraz rzemiosł artystycznych przez rzemieślników 

mających tytuł mistrza rzemiosła artystyczneqo, 
c) prowadzenie zakładów i punktów gastronomicz

nych, w których nie sprzedaje się napojów alko-
holowych. . 

3. Zwalnia się od podatku oCiemniałych inwalidów 
I grupy. z którymi nie zamieszkują wspólnie dorosłe 
dzieci posiadające własne żródła ' dochodu. 

I 

4. Podiłtekod budynków r gruntów, z wyjątkiem 
aajmowanych na działalność wytwórczą, handlową lub 

. usługową, obniża się o . 50% . jeżeli wyłącznym źródłem 
utrzymania podatnika i jegó małżonka jest emerytura 
lub renta . 

5. Podatek przypadający od budynku mieszk alnego 
nie może być ustalony w kwocie . niższej niż 500 zł rocz
nie, .z wyjątkiem wypadku, gdy podatnikiem jest emeryt 
lub rencista .. ' 

6. Od budynków zajmowanych sezono wo na dzia 
.- lalność wytwórczą. handlową lub usługową podatek po

biera się za okres s.ezopu ustalanego przez rady na re 
dowe stopnia podstawowego. 

Art. 1. 1. Obowiązek podatkowy powstaje w pierw- ' 
szym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w któ
rym powstał y okoliczności powodujące , że nieruchomość 

atała si ę przedmiotem opodatkowania bądź utrac iła wa
runki do zwolni enia od podatku. 

2. Jeżeli okolicznością, od której jest uza leżn i ony 

. obowiązek podatkowy, jest istnienie budynku lub jego 
ł:zęści, obowiązek podatkowy powstaje po upływie roku 

\ 

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

następującego po miesiącu, w . którym budowa został. 

uk OllCZ€ma bądź tez w którym rozpoczęto użytkowanie 

budyriku lub jego części przed ich ostatecznym wykoń
czeniem. 

3. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem mie· 
si ąca, . w którym us ta ły okoliczności uzasadniające ten, 
obowiązek bądź powstały warunki zwolnienia od podatku. 

4. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł 
w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjo
nalnie do liczby miesi ęcy. w których istn ia ł obowiązek 

podatkowy . 

Art. 8. W razie posiadania zależnego nieruchomoścl 
użytkowanych na cele letniskowe, obowiązek uiszczenia 
podatku ciąży solidarnie na podatnikach wymienionych 
wart. 2 pkt 1 oraz na posiadaczu zależnym. 

Rozdział 3 

Podatek drogowy. 

Art. 9. L Obowiązek podatkowy dotyczący podatku 
drogowego ciąży na: 

l) osobach ' fizycznych i osobach prawnych oraz innych 
jednostkach organizacyjnych nie posiadających oso
bowości prawnej - z tytułu posiadania pojazdów 
samochodowych i przyczep, ciągników, motocykli 
ł motorowerów, 

2) osobach fizycznych jednostkach gospodarki ni. 
uspołecznionej - z tytułu posiadania jachtów, pro
mów, łodzi i koni. 

2. Obowiązek podatkowy, o ktÓrym .mowa w ust. 1~ 
w odniesieniu do pojazQów samochodowych. przyczep. 
ciągników. motoc ykli i motorowerów powstaje od pierw
szego dnia miesiąca, w którym nastąpiła rejestracja, • W; 

pozostałych wypadkach - od miesiąca na : tępującego po 
miesiącu, w którym objęto w posiadanie p i zedmi'Oty opo-
datkowania. -

I 

3. Obowiązek podatkowy, o którym mO',:a w ust. 1, 
wygasa z końcem Foku, w ~tórym ustało posiadani. 
przedmiotów opodatkowania. 

Art. 10. Opodatkowaniu nie podlegają: 

1) pod warunkiem wzajemności - pojazdy samocho
dowe oraz jachty, łodzie i konie, będące w posia
daniu przedstawicielstw dyplomatycznych. urz(~dów 

konsularnych i innych misji zagranicznych korzysta
jących z przywilejów i immunitetów na podstawie 
ustaw, umów .lub zwyczajów mi p,dzynarodowych oraz 
członków ich personelu, jak również innych osób 
zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polski
mi i nie mają miejsca pobytu stałego na teryw 
torium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

2) samochody osobowe, motocykle oraz motorowery na
leżące do inwaHdów i używfme przez nich do celów 
niezarobkowych, z tym że zwolnienie to obejmuje 
tylko jeden pojazd, 

3) . łodzie służące do zawodo wego poJowu ryb oraz ło

dzie w gospod arstwach roln yc h służące do przewozu 
ziemiopłodów , 

.. ) małe jednostki ' wodne służące celom sportowym 
f turystycznym. 
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ł)konle będące w .posiadaniu . podatników podatku rolo, 
nego, chyba te podatnicy ci podlegają . podatkowi 
obrotowemu od przychodów osiąganych z furmaństwa. 

Art. 11. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

określa '. wysokość stawek pod atku drogowego, zasady 
,ego Qstalanla .tW olnlenlo l UlgI Ol tlI tJ Y tI l 01 gan y 
właściwe do wymiaru i poboru podatku. z tym że roczn;;\. 
itawka podatku od posiadania Jednego środka tra.nspor· 
towego, określonego wart. 9 ust. 1, nie może prze-
kroczyć:' . 

l) od motocykla, motoroweru oraz pierwszego samo-
chodu osobowego " 12000 zł. 

2) od pozostałych środków transportowych - 20000 zł. 

J Rozdział 4 

Podałek od posIadanIa psów. 

Art. 12. 1. Obowiązek podatkowy dotyczący podatk 'l 
ód posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiada
Jących . psy. 

2. Podatku od posiadania psów nie pobiera się: 

l) pod warunkiem wzajemności - od członjl:6w pers.o
nehi przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 

konsularnyc;h oraz innych osób zrównanych z nimi 
na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów mrędzy
narodowych, jeżeli nie są obywatelamt polskimi 
I nie mają miejsca pobytu stałego na:/ terytorium 

': " Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

2) z tytułu posiadaąia psów będących pomocą dla osób 
kalekich (niewidomych, głuchoniemych. niedołęż-
n~~, ! 

3) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu 
pilnowania gospodarstw rolnych - 'po jednym nat 
każge gospodarstwo. a utrzymywanych w celu pil
nowania stad na pastwiskach'. - bez względu na 
liczbę. 

3. Posiadacze psów. będący emerytami lub rencista
mi prowadzącymi samodzielne gosr"darstwo domowe. 
oglacają podatek od posiadania P~(, w od · jednego psa 
na gospodarstwo domowe w wysokości polowy stawek 
określonych ' przez radę narodową. 

, 4. Rady narodowe stopnia podstawowego określają 

wysokość stawek podatku od posiadania psów, terminy 
płatności podatku i sposób jego poboru; mogą również 

.wprowadzać inne zwolnienia lub ulgi niż okreś lone w 
ust. 2 i 3. 

5 . . Wpływy z podatku od posiadania ' psów s tanowią 

dochody funduszu gminnego lub fUlIduszu miejskiego. 

'Rozdział 5 

Opłata targowa; 

Art. 13. 1. Oplatę targową pobiera się dzienni e od 
osób fiz ycznyc h dokol}ujących ' sprzedaży na largowi
skach, z wyjątkiem osób dokonując ~'ch sprzedaży w ra
mach dzia lćll ności podlegającej opodatkowaniu pQdat kicm 
obrotowym lub opiacie skarbowe j oz tv-tulu wykon ywdoia 
rzemiosła albo okresowo zwolnionej od opodatkowania 

lub opłaty skarbowej. OkolicznoŚĆ dokonywania sprze
daży w ramach tej działalności ut;tala się na podstawie 
pokwitowania uiszczenia opiaty związanej ze zgłosze

niem obowiązku podatkowelJo w zakresie podatku obro
towego lub decyzji w l!prawie ustalenia wysokości opo
datkowania w formie karty podatkowej albo decyzji w 
splAWle ustalenia opłat y s.k.crbuweJ a tytułu wy.k.ony· . 
wania rzemiosła . . 

2. Opłatę targową od osób. o których lJlowa w ust. 1. 
pobiera się również od sprzedaży dokonywanej w Innyćh 
miejscach niż targowiska. wyznaczonych czasowo przez 
wtaściwe terenowe organy administracji państwowej ' 
jako miejsca handloWe. 

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należ
ności przewidzianych w odrębnych przepIsach za korzy
stanie z · urządzeń targowych oraz za inne usługi świad

czone p:zez jed nostkę prowaqzącą targowisko . . 

4. Pobranie opłaty targowej nie zWCltnia ('d obo
wiązku podatkowego w zakresie podatku obrotoWego lub 
opiaty skarbowej. ó"którym mowa w ust. l, jeżeli obo- ' 
wiązek taki 'wynika z przepisów o tym podatku (opłacie 
skarbowej). W ·tym wypadku pobraną oplatę targową 

za licza się na poczet podatku obrotowego '(opłaty ' skar
bowej). 

. Art. 14. I. Rady narodowe, stopnia podstawowego 
określają wysokość dziennych stawek opłaty targowej, 
zwolnienia od opłaty oraz sposób jej poboru. 

2. Terenowy organ administracji pal'lstwowe.t o wła
ściwości ogólnej stopnia podstawowego może powierzyć 
pobór opłaty targowej jednostce prowadzącej targowisko 
i przyznać jej odpowiednie wynagrodzenie za pobór tel 
opłaty. ' 

3, Jednostka prowadżąca targowisko potrąca należne 
jej wynagrodzenie z kwoty ' pobranej opłaty targowej. 
a pozostałą kwotę .wpłaca na rachunek budżetu rady n/l
rodowe). 

Rozdział 6 

Oplata miejscowa •. 

Art. 15: .1. Opłata miejscowa jest pobierana od OJ;ób 
fizycznych przebywających okresowo w celach wypo
czynkowych. zd rowotnych lub turystycznych w miejscu
wościach posiadających korzystne wła ściwości klima
tyczne, walory ' krajobrazowe ·oraz warunki umożliwia
jące poby t osób w tych celach. 

2. Opłaty miejscowe j nie pobiera się : 

, l) pod wćlnJnkiem wzajemności - od ' członków perso
nelu przedstdw icielstw dyplomatycznych i urzędów 
'kon <;ul a rn ych oraz in nych osób zrównanych :r: nimi 
na podstcl\'; ie lIstaw. umów lub :(.wyczajów między· 

narodowych, jeżel i nie są obywa telami polskimi t nie 
maj ą miejsca pobytu stałego na terytorium Polskiej 
Rzeczy p()spo iitej Ludowej. 

2) od osób przebywając ych W szpital ach uzdrowisko
wych i in nych zakł adach typu szpitalnegą, 

3\ od osób ' niewidomych i ich p rzewodników, 

4) od P{,d ~ t'1i kćw podatku (ld nie r llch(.mości określo

r.}'ch w <'F t. 2 pkt '1 oraz nłonków ich rodzin,. będ<l-. 
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eych . posiadaczami , domów let:ńiskowycb w miejsco
wościach. Vi których pobiera się . opłatę miejscową. 

, , . - , : ; 

' 3. ' Rady. narodowe sfopnia w,ojewódzkiego, ' na wnio
sek terenowego . organu administracjipallstwowej p wła
ściwości ogólnej stopnia wQjewódzki!,!go, uzgodniony z 
Ph!,!wodniczącym GłÓwnego Komitetu Turystyki, ustCllają 
mleJSCOW~Cl odpowiadające ' kryteriom okre'ślonym w 
ust. 1. w których pobiera się oplatęmiejsCową. 

• 4, Rady narodowe stopnia podstawowego właściwe 
dla > miejscowości, w których pobieiasię opłatę miejsco
wą. określają dzienne stawki opłaty, zwolnIenia i ulgi. 

, terminy . płatności oraż sposób jej poboru, z tym ż& 
dzienna 'stawka , opłaty nie może plze~r6CzyĆ 20 zł. 

, j 

?i;Radynar~dowe stopni~podstawoweJo.na ktÓrych 
terenie działania w dniu wejścia w życie ustawy funkcjo-

~nują, Iia podstawie ódrębnychpf2;episów, fundusze celo
we przeznaczone na rozw6jbazy turystyczno-wypoczyn· 
kowej, mogą podwyższyć opłatę określoną 'w ust. 4, nie 
więcej jednak niże o SOo/~. 

, 

.6. Opłatę miejscową ' od dzieci i uczącej. sIę mlo
d~ieży pobiera się w wysokości 20°/0, a od . emerytów 
l rencistów w/wysokości SOOfo ustalonycl,l stawek. 

. "', 

Rozdział 1 . 

Opłata administracyjna. 

Art. 16. Rady narodowe stopnia podstawowegq mogli 
wprowadzać opłatę administracyjną za czynności urzędo
we wykonywane przez podległe lm orgańy, jeżeli czyn
ności , te nie są objętepr'zepisamió opłacie ' skarbowej. 
()faz określać jej ~ysokoŚć. zwolnienia i ulgi,terminy 
pł.atności! sposób poboru, kierując sięprac;och~ónnościq 
czynności urzl'tdowych. 

Rozdział 8 

Zmiany w przepisach obowiązujących, pr"zeplsy 
przejściowe t końcowe. 

'. Art. 11 •. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o po~ 
datku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43. poz. 191) w 
art. 3 wilsł. 1 pkt · 8. skreśla się. 

Art. 18~ W ustawie z dnia 19 grudnia 1980" r. o za;> 
bowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 
198'2 r. Nr 45, poz. 289 i z 1984 r. Nr 52, poz. 268) ,w . 
~r,t. 2 w ust. 4 po wyrazach "na terenie gmin" dodaje 
się wyraty "i miast". i . 

A.rt. 19. W ustawie z 'dnia 6 maja 1981 r. ;, pracownI
czych ()gr()dacn działkowych (Dz: U. Nr/ 12, poz. 58) w 
art, ' 14 wprowadza się następujące zmiany: 

l) dotychczasową treść oznaczasi41 jako ust. 1,' 

2) . dodaje si~ ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Zwolnienie. o któJym mowa w ust. l. nie obej
muje: 

, 1) budynków przekraczających n()rmy pQloó 
wierzchni ustalone dla tych ' budynków 
w statuc;ie Polskiego . Związku Działkowców 
lub w wydanym na jego podstawie regul"ł
minIe- pracowniczych ogrodów działkowych, 

2) budynków lub ich c~ę,ści, zajętych nil wyko
nywanie działalności wytwórczej,handlowej 

-lub usługowej W· rozumieniu przepisów o po
datku · obrotowym." 

. ."", 

Art. 20. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. <> .. opo
datkowaniu jednostek gospodarki , uspołe~znionej (Dz.U. ' 
z 1984r. Nr 16, poz. 75.) vi art. 31w ·ust. 2 pkt i otrzy-
nmje brzmienie: . 

,,1) przez jednostkę gGspodarczą od osoby fizycznej lu~ , 

osoby prawnej nie będącej jednostką gospodarki 
uspołecznionej - podatnikiem, na podstawie odręb
nych przepisów, jest ta osoba fizyczna lub prawna':'. 

Art. 21. W ustawi. z dnia 29 grudnia 1982 ,r. o urzę
dzie Ministra Finansów oraz urzędach f izbachskarbo
wych (Dz. U. Nr 45, poz. 289) w art. 9 w ust; 4 w pkt 1 
wyrazy .. % wyjątkiem zobowiązań ' pieniężnych od rolni~ 
ków oz:.az podatków i opłat terenowych" zastępuje się; 
wyrazami .. z wyjątkiem łącznego zobowiązania pienięż
nego oraz ,podatków ' i opłat ,lokalpych." 

Art. 22. 1. Ilekroć ·w odrębnych przepisach jest 
mowa o opłacie od środków transportowych lu~ opłacie 
klimatycznej, rozumie się przez to odpowiednio 'podatek 
drogowy lub oplatę miejscową, określone w niniejszej 
ustawie. -

2. Jlekroć w odrębnych przepisllchjest mOWa o usta
~'ie o niektórych 'podatkach i opłafach ' tererlOwych • . ro-

, - . . \. . 
wmie się przez to ustawę O ~odatkach .i , qpłat6Ch lo-
kalnych. 

Art. 23. 1. Traci moc ustawa z dnIa · 19 grudnia 
1975 r. o niektórych poctatkac:h i opIatach terenowych 

. (Dz. U. Nr 45, poz. 229, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i z 1983 r. 
Nr 6. poz. 35) w zakresie i te ; minacb wynikających 
z przepisu art. 24 niniejszej ustawy. 

2. Przepisy art. 8 ust; 2 ,1 3 ustawy wymienionej 
W ust. 1 stosuje się do czasu wyczerpania kwot wpły
wów z tytułu podatku od nieruchomości p'rzeznaczoTl ych 
na pokrycie kosztów remontów ' budynków. wpłaconych 
przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy. 

3. Dotychczas~rwe uchwały rad narod~wych doty-~ 
czące podatku od posiadan\ił psów. opIaty targowej, 
opłaty klimatycznej i opIaty admini~tracyjllej zachowują 
moc 00 czasu zastąpienia ich uchwałami podjętymi na 
podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 
sześć miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy. . 

art. 24. Ustawa wchodzi w życie z' dniem l kwietnia ', 
1985 r:.zwyj4tkiem przepisów dotyczących · podatku od 
nieruchomości oraz podatku drogowe~J9'. które wchodzą 
w ,życi~ z dniem 1 stycznia 1986 l. , ' 

, 
Przewodniczący Rady"Państwa: H. Jabłoń::;kl 
Seltretarz ~ady Państwa: J. Szymanek 
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