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UCHW AtA Nr 92 RADY MINISTROW 

z dnia 12 kwietnia 1974 r. 

w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali. 

W celu zapewnienia najbardziej ekonomicznego wy
korzystania surowców wtórnych metali na potrzeby gospo
darki narodowej Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ L L Uchwaia określa gospodarowanie odpadami 
i złomem stali i, żpliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, 
metali sz!achetnych i ich stopów oraz odpadami z zawar
tością związków chemicznych metali, zwanymi dalej su
r owcami wtórnymi metali. 

2. Państwowa Rada Gospoda~ki Materiałowe j określi 
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami surowce 
wtórne metali pod l egające zagospoda rowan iu , jednostki 
organizacyjne upoważ ni one do ich skupu i zby tu, kierunki 
i formy zagospodarow ani a tych surowców oraz zasady 
organizacji ich sk upu z zakładów nie uspoł ecznionych 

i gospodarstw domowych. 

3. Minister Finansów w porozumieniu z Państwową 
Radą Gospodarki Materiałowej ustala zasady gospodaro
wania odpadami i złomem złota, platyny oraz ich stopów. 

§ 2. 1. Jednostki gospodarki ' uspołecznione j, w któ
rych powstają surowce wtórne me tali, są obowiązane do 
ich zbieran ia i pełnego zagospodarowania, zgodn ie z prze
p isami, o których mowa w § l ust. 2 i 3. 

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, powinny wy
sortowywać z surowców wtórnych metali przedmioty ze 
stali i żeliwa, n arł:J j ące s ię do dalszego użytkowania bez 
przetopu, tzw. żelasiwo użytkowe , zużywać ie na własne 

potrzeby lub sprzedawać jednosikom gospodarki uspołecz

n ionej, nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym. 

3. Do wykonilnia z ada ń, o których mow:a w ust. l, 
dyrek torzy (ki erownicy) jednostpk gospodarki us po ł ecznio

n ej wywacz'ą osoby, zwane "pełnomocnikami", d o który ch 

zakresu działania należą sprawy organiza cji zbierania i za
gospodarowania surowców wtórnych metali. 

§ 3. 1. J ednos tki gospodarki uspołecznionej zajmujące 
się zbiórką, skupem, przerobem i zbytem surowców wtór
nych metali są obowiązane zabezpi eczać znajdujące się w 
tych surowcach materIały wybuchowe i inne przedmioty 
niebezp ieczne. 

2. Tryb postępowania z ujawnionymi w surowcach 
wtórnych metali materiałami wybuchowymi i przedmiotami 
niebezpiecznymi regulują odrębne przepisy. 

§ 4. Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej w 
porozumieniu z właściwymi ministrami określi warunki 
wstępnego przerobu surowców wtórnych metali, uzyskiwa
nych w jednostkach, o których mowa w § 2 usL 1, oraz 
w jednostkach skupu, w cełu przygotowania tych surow
ców do racjonalnego przewozu i zużycia w procesach me
talurgicznych. ' 

§ 5. 1. Ustalanie cen sur0wc6w wtórnych metali re
gulują odrębne przepisy. 

2. Wnioski w sprawie ero SPC :\WC ,1 W wtórnych mpl.ali 
zgłaszają właściwi minis trowie w porozumieniu z Państwo
wą Radą Gospodarki Materiałowej, 

§ 6. 1. Włilściwi ministrowie, kierownicy urzęd ów 

centralnych, wojewodow ie oraz prezyd<,!rJCi miast wyłą

czonych z województw zapewni ą kontrolę praWidłow ości 

gospodarki surowcami wtórnymi metali w podległych 
i nadzorowanych jednostkach gospodarczych. 

2. Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej w po
rozumieniu z zainteresowanymi ministrami określi f nflllę 

i zakres kontroli wykonywanej przez aparat kontro lny 
pań's twowych jednostek organizilcy jnych upoważnionych 
do skupu surowców wtórnych me tali, 
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§ 7. 1. Za zbiórkę, sortowanie i dostawy surowców 
wtórnych metali mogą być wypłacane nagrody. 

2. Tryb i za"Sady tworzenia funduszów na nagrody 

duszy uzyskanych z ich sprzedaży na cele społeczne, oraz 
udzielanie pomocy jednostkom skupu w zakresie organiza
cji pozyskiwania i dostaw tych surowców. 

oraz wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, okreś- § 11. Teren.9we organy administracji państwowej za-
.łają odr-ębne przepisy. pewnią: 

3. Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej w poro
zumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali 
szczegółowe zasady przyznawania oraz wys.okoŚć nagród 
za ujawnione w surowcach wtórnych metali materiały wy
buchowe i przedmioty niebezpieczne. 

§ 8. Zobowiązuje się Państwową Radę Gospodarki 
Materiałowej do: 

l) operatywnego koordynowania gospodarki krajowymi 
zasobami surowców wtórnych metali, 

2) ustalania wspólnie z właściwymi minist rami, lderow
nikami urzędów centralnych, woJewodami oraz prezy
dentami miast wyłączonych z województw i zarządami 
centralnych organizacji spółdzielczych - projektów 
rocznych i wieloletnich planów zbiórki i zagospodaro
wywania podstawowych surowców wtórnych metali, 
a następnie do przedstawiania tych projektów Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów dla ujęcia odpo
wiednich zadań w narodowym planie s'Po~eczno-gos:po
darczego rozwoju kraju. 

§ 9. 1. Ministrowie oraz kierownicy urzędów central
nych zapewnią w rocznych i wieloletnich programach za
gospodarowania surowców wtórnych metali nakłady inwe
stycy jne przeznaczone na realizację wstępnego przerobu 
tych su.rowców, jak równi'eż zapewnią środki "na prowadze
nie badań naukowych i prac doświadczalnych oraz wdra
żanie przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, zmierza
jącychdo efektywnego pozyskania i wykorzystania surow
ców wtórnych metali. 

2. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz 
dyrektorzy zjednoczeń (jednostek równorzędnych) wyzna
czą osoby zwane "pełnomocnikami", do których zakresu 
działania należy koordynowanie realizacji programów za
gospodarowania surowców wtórnych metali, opracowywa
nie wniosków inwestycyjnych dotyczących wstępnego 

przerobu surowców wtórnych metali oraz sprawowanie 
kontroli realizacji zadań ustalonych w narodowym planie 
społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w zakresie zbiórki 
i dostaw tych surowców. 

§ lO. 1. Wojewodowie oraz prezydenci miast wyłą
czonych z województw zapewnią koordynację prac zwią
zanych z gospodarowan;em surowcami wtórnymi metali, 
powstającymi w jednostkach podpo rządkowanych radom 
narodowym, oraz koordynację przeds i ęwzięć organizacyj
nych w zakresie intensyfikacji zbiórki i skupu tych surow
ców z gospodarstw domowych, jak też inicjowania zbiórek 
surowców wtórnych metali, z przeznaczeniem funduszy 
uzyskanych z ich s'Przed a ży na cele społeczne. 

2. Wojewodowie, prezydenci m iast, naczelnicy powia
tów, miast, dzielnic i gmin wyznaczą osoby zwane "pełno
mocnikami", do których zakresu działania należą sprawy 
organizacji zbiórki i skupu surowców wtórnych metali 
z zakładów podległych ·radom narodowym, zakładów nie 
uspołecznionych i z gospodarstw domowych, inicjowanie 
zbiórek surowców wtórnych metali, z przeznaczeniem fun-

1) wyznaczanie przy projektowaniu nowych dzielnic 
mieszkaniowych odpowiednich terenów przeznaczo
nych na lokalizację specjalistycznych punktów skupu 
albo składnic surowców wtórnych metali podległych 

Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy, Centrali 
Rolni.czej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Centrali 
Gospodarki -Złomem "Centrozłom", z uwzględnieniem 

wymagań sanitarno-epidemiologi.cznych, 

2) pozostawienie istniejących punktów skupu lub skład

nicsurowców wtórnych metali, o których mowa w 
-pkt l, do czasu wyznaczenia nowej lokalizacji I uru
chomienia zastępczego lub nowego obiektu, dogodnego 
dla mieszkańców zbywających posiadane surowce 
wtórne metali. 

§12. Zaleca się centralnym organizacjom spółdziel

czym stosowanie przepisów uchwały i przepisów wyda
nych na jej podstawie. 

§ 13. 1. Tracą moc: 

1) uchwała m 212 Prezydium Rządu z dnia 17 marca 
1951 r . w sprawie sposobu zbierania, przechowywania, 
przerabiania i wysyłania odpadków metalowych (Mo
nitor Polski Nr A-29, poz. 372), 

2) uchwała m 982 Prezydium Rządu z dnia 15 listopada 
1952 r. w sprawie eliminowania przedmiotów wybu
chowych i niebezpi ecznyc;h ze złomu metali (Monitor 
Polski Nr A-IOO, poz. 1526), 

3) uchwała m 1210 Prezydium Rządu z dnia 27 grudnia 
1952 r. w sprawie dodatkowych dostaw surowców 
wtórnych żelaza i stali oraz w sprawie powołania peł

nomocników do spraw surowców' wtórnych żelaza 
i stali oraz metali nieżelaznych, 

4) § 1-3 oraz § 5 uchwały m 266 Rady Ministrów z dnia 
26 listopada 1971 r. w sprawie odzysku srebra. 

2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w 
§ 7 ust. 3, obowiązuje zarządzenie Ministrów: Hutnictwa, 
Handlu Wewnętrznego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła 

oraz Kolei z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie zasad 
i sposobu przyznawania oraz wysokośc i nagród dla pra
cowników za ujawnianie w złomie przedmiotów wybucho
wych i niebezpiecznych (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-46, 
'poz. 646), ze zmianami wynikającymi z uchwały m 163 
Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie nagród 
i premii wypłacanych poza planem funduszu płac oraz ze 
środków nie objętych funduszem płac w gospodarce uspo
łecznionej. 

§ 14. Właściwi ministrowie oraz kierownicy urzędów 
centralnych uchylą przepisy prawne wydane na podstawie 
dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu 
artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. 
.z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. 
Nr 12, poz. 115), jeżeli przepisy te okażą się zbędne lub 
sprzeczne z przepisami niniejszej uchwały. 

,§ 15~ Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1974 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 


