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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 10 października 1997 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania 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. 
Nr108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 
25 i Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 75, poz. 357 oraz z 
1997 r. Nr 110, poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 
lipca 1997 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru 
podatku dochodowego od osób fizycznych (Monitor 
Polski Nr 46, poz. 449) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje 
się do podatników wychowujących w roku po
datkowym dzieci, które nie ukończyły lub ukoń
czą w danym roku podatkowym 25 rok życia, je-

żeli dzieci te uczą się w szkołach, o których mo
wa w przepisach o systemie oświaty lub w prze
pisach o szkolnictwie wyższym, i nie uzyskały 
przychodów ze źródeł, z których dochód jest 
opodatkowany zgodnie z art. 27 ustawy wymie
nionej w ust. 1, z wyjątkiem: renty rodzinnej, 
dochodów zwolnionych (wolnych) od podatku 
dochodowego oraz dochodów w wysokości nie 
powodującej obowiązku uiszczenia podatku." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 
dnia 1 stycznia 1997 r. 

Minister Finansów: M. Belka 

728 

ZAR2ĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 10 pażdziernika 1997 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospoli
tej Polskiej przez własne i obce wojskowe statki powietrzne oraz sposobu postępowania Wojsk Lotniczych 
i Obrony Powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych, przekraczających granicę państwową bez 

wymaganego zezwolenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. 
Nr 78, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, 
poz. 271), art. 28 ustawy z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, 
poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, 
Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, 
Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) oraz art. 44 ust. 4 
ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 
Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, 
poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1996 r. Nr 45, poz. 199 i z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie warunków wykonywa-

nia lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej 
Polskiej przez własne i obce wojskowe statki powietrz
ne oraz sposobu postępowania Wojsk Lotniczych 
i Obrony Powietrznej w stosunku do obcych statków 
powietrznych, przekraczających granicę państwową 

bez wymaganego zezwolenia (Monitor Polski Nr 40, 
poz. 406), w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Lot obcego wojskowego statku powietrznego 
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Pol
skiej może być wykonany na podstawie zezwole
nia wydanego przez Dowódcę Wojsk Lotniczych 
i Obrony Powietrznej." 

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

Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański 


