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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

zmienia jące rozporządzenie w sprawie karty podat kowej . 

Na podstawie art. 9 pkt 1, art. 18 ust. 3 i art. 38 
pkt 2-4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiąza
niach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 
i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 
oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza s ię, co następu
je: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
17 grudnia 1996 r. w sprawie karty podatkowej (Dz. U. 
Nr 151. poz. 717) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzm ienie: 

,,1. Stawki karty podatkowej: 

1) ok reślone w części I tabeli obn iża się o 20% 
dla podatników, którzy ukończyl i do dnia 
1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub 
są osobami, w stosunku do których, na pod
stawie odrębnych przepisów, orzeczono co 
najmniej częściową n i ezdolność do pracy, je
żel i przy prowadzen iu działałności określo
nej w § 4 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadze
nia parkingów, nie zatrudniają pracowników, 
w tym również osób określonych w § 5 ust. 6 
pkt 2 lit. a) i cl. nie licząc małżonka , 

2) określone w części V tabeli obniża się o 20% 
dla podatników, którzy ukończyl i do dnia 
1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub 

są osobami, w stosunku do których, na pod
stawie odrębnych przepisów, orzeczono cał
kowitą n iezdol ność do pracy lub częściową 
niezdolność do pracy, jeżełi przy prowadze
niu działa l ności w zakresie usług transporto
wych nie zatrudn iają pracowników i cz łon
ków rodziny, 

3) ok reślone w części I tabeli obn iża się o 10% 
dla podatników, którzy zatrudn iają pracow
ników będących osobami, w stosunku do 
których, na podstawie odrębnych przepisów, 
orzeczono co najmniej częściową niezdol
ność do pracy, na każdą osobę; obn iżka 
stawki nie dotyczy.osób wymienionych w § 5 
ust. 6 pkt 2 l it. c) i d)." 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do podat
ników, którzy na podstawie odrębnych przepisów obo
wiązuj ących do dnia 31 sierpnia 1997 r. zosta li za licze
ni przez komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia 
do I, II lub III grupy inwalidów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 września 1997 r. 

Minister Finansów: M. Belka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 12 sierpnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inw est ycji szkodliw ych dla środowiska 
i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. bl ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen
nym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) 
oraz art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 31 styczn ia 1980 r. 
o ochronie i kształtowan i u środowiska (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 46, poz. 296 
i Nr 96, poz. 592) za rządza s ię, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowi
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szko
dliwych dla środowiska i zd rowia ludzi oraz ocen od
dz ia ływania na środowisko (Dz. U. Nr 52, poz. 284 

i z 1996 r. Nr 96, poz. 446) po § 8 dodaje się 
§ 8a w brzm ieniu: 

,,§ 8a. W okresie od dnia 28 sierpnia do dnia 31 lip
ca 1998 r. na terenach objętych powodzią 
w lipcu 1997 r. § 3 pkt 3 lit. f) i g), pkt 7 lit. b), 
pkt 8 lit. al, bl, dl, e), fl , i l, kI, n) i o), pkt 9 l it. b), 
c) i d) oraz pkt 10 lit. g) - nie stosuje się . " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szen ia. 

Minister Ochrony Ś rodowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: S. Żelichowski 




