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ceny urzędowe (Dz. U. Nr 100, poz. 492 i z 1996 r. Nr 8, 
poz. 48), zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Zatwierdza się cennik nr 6-Z/97 "Paliwa gazo
we do dystrybucji". 

2. Cennik, o którym mowa w ust. 1, będzie udostęp
niony w siedzibie zarządu i oddziałów terenowych Pol
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. 

§ 2. Traci moc decyzja nr 24/GN-Z/94 Ministra Fi
nansów z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie zatwierdze
nia cennika nr 6-Z/95 "Paliwa gazowe do dystrybucji" 
(Dz. Urz. Min. Fin. Nr 29, poz. 97, z 1995 r. Nr 11, poz. 45 
i z 1996 r. Nr 1, poz. 1). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1997 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 grudnia 1996 r. 

w sprawie zatwierdzenia cennika nr S-Z/97 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny". 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, 
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536 
i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) w związku z art. 25 ust. 4 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energe
tycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz 
z 1990 r. Nr 14, poz. 89 i Nr 34, poz. 198) oraz w związ
ku z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wy
kazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędo
we (Dz. U. Nr 100, poz. 492 i z 1996 r. Nr 8, poz. 48), za
rządza się, co następuje: 

§ 1.1. Zatwierdza się cennik nr 5-Z/97 "Gaz koksow
niczy. Gaz ziemny". 

2. Cennik, o którym mowa w ust. 1, będzie udostęp
niony w siedzibie zarządu Polskiego Górnictwa Nafto
wego i Gazownictwa SA. 

§ 2. Traci moc decyzja nr 26/GN-Z/94 Ministra Fi
nansów z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie zatwierdze
nia cennika nr 5-Z/95 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny 
z odmetanowania" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 29, poz. 97 
i z 1996 r. Nr 1, poz. 2) . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1997 r. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 20 grudnia 1996 r. 

w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. 

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 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) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru po
datku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń 
z Funduszu Pracy wypłaconych bezrobotnym przez or
gany zatrudnienia od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 
31 grudnia 1996 r., w wysokości różnicy pomiędzy na
leżnym podatkiem a kwotą pobranych zaliczek. 

§ 2. Zarządzenie ma zastosowanie do dochodów 
uzyskanych przez podatników, którzy: 

1) w 1996 r. uzyskali dochody wyłącznie ze świadczeń, 
o których mowa w § 1, 

2) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za 
1996 r. nie korzystają: 
a) z ulg i odliczeń przewidzianych dla podatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych, 
b) z możliwości łącznego opodatkowania swoich 

dochodów z dochodami małżonka lub z opodat
kowania przewidzianego dla osób samotnie wy
chowujących dzieci. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 


