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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 marca 1996 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
1) w 1995 r. uzyskali dochody
oraz

wyłącznie

z

zasiłków

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U.
z 1993 r. Nr 108, poz. 486, Nr 134, poz. 646 oraz
z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się,
co następuje:

2) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za
1995 r. nie korzystają:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku do-

a) z ulg i odliczeń przewidzianych dla podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych,

chodowego od osób fizycznych od zasiłków i zasiłków
szkoleniowych, zwanych dalej zasiłkami, wypłaconych
bezrobotnym przez organy zatrudnienia od dnia
1 stycznia 1995 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., do wysokości różnicy pomiędzy należnym podatkiem a kwotą
pobranych zaliczek.
§ 2. Zarządzenie ma zastosowanie do dochodów
uzyskanych przez podatników, którzy:

b) z możliwości łącznego opodatkowania swoich
dochodów z dochodami małżonka lub z opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

14 dni

Minister Finansów: w z. K. Kalicki
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
zaliczone do pomieszczeń kategorii A oraz pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach
zwane dalej "pomieszczeniami kategorii B".

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozumieniu zarządzenia:

1) czynnikami szkodliwymi dla zdrowia ludzi

są:

§ 2. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określają odrębne przepisy.

a) substancje chemiczne,
b)

§ 3. 1. Dopuszczalne stężenia substancji chemicznych w powietrzu pomieszczeń określa załącznik nr 1.

hałas,

c) promieniowanie

jonizujące,

jeżeli

ich stężenie lub natężenie oraz czas trwania
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi;

2) pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
zwanymi dalej "pomieszczeniami", są:
a) pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach
służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt
dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także
pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych - zwane dalej
"pomieszczeniami kategorii A",
b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
w budynkach użyteczności publicznej inne niż

2.
ko

Stężenie

substancji chemicznych oznacza

się

ja-

wartości średniodobowe.

§ 4. Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin,
których zawartości w materiałach budowlanych podlegają szczególnym ograniczeniom, określa załącznik
nr 2.
§ 5. Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego
przez urządzenia i instalacje w pomieszczeniach określa Polska Norma PN-B-02151/02.
§ 6.1. Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów
promieniotwórczych w materiałach budowlanych
określa załącznik nr 3.

