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Dziennik Ustaw Nr 21 , 322 Poz. 151 i 152 

, "Art: 41. 1. Prącownicy terenowi państwowej admi
riistracji leśnej - i ,rolnej ' mają , obowiązek ',' 
ochrony ' zwierzyny. ' , 

2. Minister Leśnictwil i Przemysłu Drzew
nego w porozumieniu z Ministrem Rol
'nictwa określi w drodzerozpotządżenia 
kategorie pt acowników, którym przysłu'~ 

. gują uprawnienia strażników łow'iec
}{.ich." I 

16) w art. 43 skreśla się ust. 1 i 2, ' 
I I', 

17) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45. 1. Państwo odpowiada jedynie za szkody 
wyrządzone w uprawach i plonach ro l
nych przez dziki, łosie, jelenIe i daniele. 
Odszkodowania wypłacają przedslębior

stwa lasów państwowych. 

2. Zarządcy obwodów łowieckich i tere
nów nie ' włączonych do tych ' ob.wodów 

, oraz dzierżawcy nie zrzeszeni w Polskim 
Związku Łowieckim obowiązani są 

zwra,cać właściwym pr,zedsiębiorstwom 

lasów państwowych pełne kwoty od
szkod'owa,n określonych ' w ust. 1. 

3. Rada Ministrów określi w drodze roz
purźądzenia zasady i tryb usta-lania oraz 
wypłaty odszkodowań określonych w 
ust. 1 oraz procent kwot, jakie dzier
ża 'wcy obwodów łowieckich zrzeszeni w 
Polskim Związku Łowieckim zwracają 

przedsiębiorstwom lasów państwowych, 
a także tryb rozliczeń z tego tytułu w 
przedsięb,iorstwach i instytucjach pa6-
stwowych. 

, 4. Dzierżawcy obwodów łowieckich zrze
s?:eni w Polskim Zwią;iku Łowieckim 
zwolnieni są z obowiązku zwrotu od
szkodowań określonych w \1st. 3, jeżeli 
łowiecki plan hodowlany dla danego 
obwodu nie przewiduje pozyskania 

,}wierzyny, o której mowa w ust. L", 

J8}' po ,art. 45 do'daje s!ę art. 45a w brzmieniu: 

"Art. 45a:. Odszkodowanie nie przysługuje: 

, 1) osobom, k~órym przydzielono ogrodzone grunty 
stanow~ąc~ własnośĆ Państwa jako dep~taty rólne, 

, 2) ' posiadaczom uszkodzonych upraw ' lub plonów 
rolnych, którzy nie dokonali sprzętu we właści-

wym terminie, odbiegającym więcej niż .14 dn( od 
, zakończenia okresu zbioru określonego gatunku 
roślin w danej miejscowości, " - <. 

, 3) za szkody wyrządzone w gospodarstwie nie stano: 
wiącym własności Państwa - o łącznej wartości 

nie 'przekraczającej przy jednorazowym oszacowa
niu 200 zł, ' 

4) za szkody wyrządżone w gospodarstwie państ,wo~' 
- wym - o wartości ·określonej rozporządzeniem 

Rady Ministrów, 
. , 

5) za szkody' powstałe w plonach złożonych w sterty, 
stogi i kopce." , 

i9) w arL 52 wyrazy: lIdo 4.500 złotych" zastępuje ' się 
-I wyrazami: "do 5.000 z ł otych" i .. 

20) wart. 53 wyrazy: "podlega karze aresztu do roku 
albo , karze grzywny do 6.000 zł ,lub obu tym karom 
łąc znie" zastępuje s i ę wyr~zami: "podlega karze po
zbawienia wolności do roku" ograniczeI;lia wolności " 
albo grzywny" i ' 

21) wart. 55 wyrazy: "podlega karze więzie'niado lat 3 ' 
i grzywny albo karze aresztu dó lat 3 i grzywny" za
stępuje się wyrazami: "karze pozbawienia wolnośd 
do lat 3"; " ,. 

22) art. ~8 skreśla się. 

Art. 2. DotychczasQwe umowy dzierżawne obw.odu 
łówieck i ego pozo~tają w. mocy ze' zmianami wynikający
mi z' przepisów niniejsżej - ustawy, z tym że w. terininie 
jednego roku ·od dnia wejścia w życie ustawy dotychcza~ 
sowy dzierżawca może odstąpić od 'umowy dzierżawy. 

Art. 3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych ' 
przewidzianych w n.iniejszej usta Wie pozostają w ' mocy ". 
dotychczasowe przepisy, wykonawcze. 

, Art. 4. Minister Leśnictwa i Przemysłu ,Drzewnego 
ogłosi ' w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawyz ,-dnia . 
17 czerwca 1959 r.o hodowli, ochronie ' zwierząt Jownych 
i prawie łowiąckim, z uwzględnieniem zmian wynikają

cych z przepisów prawnych;' ogłoszonych przed dniem wy
dania jednolitego tekstu i z zachowaniem Ciągłej nume
racji rozdziałów, artyk.ułów, ustępów i punktów. 

" Ąrt. 5. Ustawa wchodzi w tycie z dniem 1 sierpnia , 
1973 r. ' 

Przewodniczący Rady Państwa: H. JabłońskI 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
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USTAWA 

z dnia 23 czerwca 1973 r. 

o opłatach 'W sprawach karnych. 

Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na , 
rzecz Skarbu Państwa., " , 

Art. 2. 1. Skazany ,'w , pierwszej instancji ohowiązany 
jest. 'uiścić opłatę w '.razie skaz.dnia , na karę pozb,awienia 

' wolności : 

,.'0 

.. 
" 

<'. ,. 

, , " . ,~, 

, 1 

I , :'r 
\ ~ 

'J .I 

- ) 

~ J." 

",..' 

\ , 



, ( 

" ," r , , 
. l. ... lo 

~ 
\ 

.... , . 
~.,:' 

! ' 

" 'r 

" 

-'~l 
" . j' 

I' (/ 

. ' 

" --;:4'" ~ "'"" J :". ".~ 
.. ~ ~ / 

-j 
; '00, .~ 

,. \"'" o 

. Dziennik, Ustaw Nr 27 323 ,Poz, 152 
, '-

. l) , 3 miesięcy 

2) do: 6' Ińiesięcy 

600 zł, 

1200 zł, ' ' 

,1~OO zł, 

3000 zł, ' 

4200 zł, 

6000 zł. 

Art. 12. Przepisy art. 7-11 stosuje się odpowiednio 
w~, razie , wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia 

" " ",.o war.ur:tk,oWym pmorzen',iu postępowania. 
3) i do ,roku , 

4) do 2 lat 

5) do 5 lat 

6) do .15 lat albo 25 lat 

2: Przepisy ust. pkt 1-4 stosuje się odpowiednio 
w razie skazania na karę, ograniczenia wolności. 

Art. 3. Skazany 'w pierwszej instancji na karę grzyw
ny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokOŚCI 20°/0. , od 
kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mnie j jednak niż 

'300 zł. 

Art. 4. ' W wypadku, gdy sąd poprzestał na orzecze
niu kary dod~tkowej lub zamiast kary za stosowa ł na' pod
stawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego środek wyChowawczy 
albo poprawczy; ' oskarżony obowiązany jest uiśc i ć opłatę 

wwyso~?ści 600 zł .. , 

Art. 5. ,W razie orzeczenia kary łącznej , opłatę wy
mierza się od tej kary. Jeżeli kara łączna została orze
czona wyrokiem łącznym, odrębnej opłaty od tej kary nie 
pobiera się. 

. Art: :,6.W razie wanihkowego umorzenia ,postępowa- , 
nia' przez sąd lub prokuratOrii oskarżony obowiązany jest 
uig~ić ,Dpł,atę w wysokości 600 . ~ł. 

'( 
Art. 7. W razie nieuwzględnienia , reWIZJI, wniesionej 

na, kor:zy$ć , pskarż-onego" , sąd wymierza:, ,za. tpostę:powania 

odwo.lawe?:e ,-opłatę podwójną w stosunku da należnej w 
,pierwszej instancji. 

,Art. 8; Nie pobiera się opłaty w wypadku nie
uwzględnienia rewizji wniesionej wyłącznie przez oskar-, 
życiela'publicznego albo nieu!"zględni€nia rewizJi nad-
2lwycza jne j. 

'ArL,9. W razie ' obniżenia wymiaru kary lub zmiany 
jej rodzaju na łagodniejszy sąd reW'izyjn'y wymierza opla~ 
tę za pierwszą instancję i za postępowanie odwoławcze 
według ' kary przez siebi,ę orzeczonej, przy czym opłata za , 
postępowanie odwoławcze wynosi połowę opłaty za pierw- ' 
szą instancję; opłata wymierzona przez sąd ' rewizyjny za 
obie instancje nie może być jednakwyższ~ od wymierzo

~nej 'w pierwszej instancji. 

Art. 10. W razie podwyższenia wymiaru kary, zmia
ny rodzaju kary na surpwszy lub skazania dop iero przez 
sąd reJYizyjny, sąd ten "wymierza opłatę za pierwszą in
stancję i za postępowanie odwoławcze - według kary 
przez siebie orzeczonej ' w jednakowej wysokości !la obie. 
jnst~ncje. 

J Art. 11. Jeżeli rewIzJa nie jest zwrócona przeciwko 

;Art. 13.1.W sprawach z oskarżenia publicznego, w 
kt,órych , wyłącznym, oskarżycielem stal się oskarżyciel po
siłko~y, oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego, w ra
zie uniewinnienia qskarżonego sąd wymierza ' oskarżycie
lowi posiłkowemu albo prywatnemu opłatę w wysokości 
od 500 zł do 2000 zł, jednakże jeżeli oskarżony nie został 
uniewinn iony od wszystkich zarzucanych czynów - , sąd 
może" biorąc pod uwagę ilość i rodzaj zarzutów, od któ
rych oska'rżony został uniewinniony, wymierzyć opłatę ' 
niższą albo odstąpić od jej wymierzenia. Opłaty nie wy
mierza , się , jeżeli uniewinnienie nastąpiło i przyczyn wy
mienionych wart. 25 § 1 Kodeksu karnego. 

2. W razie nieuwzgłędnien iaśrodka o'dwoławczego 
wniesiońego prZez oskarżyciela posiłkowego albo prywat
nego ' sąd wymierza Z'l postępowanie odwoławcze- opłatę 

Vi wysokości od 500 do 2000 zł . 

Art. 14. Instytucje państwowe i społeczne występu

jące w charakterze oskarżyc iela posiłkowego lub !Dskar
życiela pryw'atnego nie ponoszą opłat. 

Art. 15. 1. W sprawach karnych uisz~za się opłaty 

od następujących wniosków i próśb : 

1) od , wniosku o odroczenie wykona
nia kary pozbawienia wolności 

albo kary .ograniczenia wolności 

2) od wniosku o udzielenie przerwy 
w odbywaniu kary pozbawienia , 
wo-)ności albo kary aresztu ' 

3) od , wniosku o warunkowe przed
terminowe zwolnienie 

4) " od wniosku o pĆlrpczenieściągnię~ , 
cia grzywny ' lub o rozłożenie 

, 300 zł, . 

' 300 zł" 

30,0 zł, 

" 

grzywny na raty . 20f0 od kwoty 
":1~ :0_"0 

5) od wniosku o zwolnienie z odby
wania reszty kary ogra niczenia 

, wolności albo kary dodatkow,ej . 

6) ,od wniosku o warunkowe za wie
szemie : wykonania zastępczej kary 
pozbawienia wolności 

7) . od wniosku o zatarcie skazania 

8) od ponownej prośby o ułaskawienie 

9) od wniosku o wznowienie po~tę

powania 

grzywny objętej 

wniosI.ciem, " ni~ . 
mniej jednak niż 
100 zł, " 

~OOzł, ' 

300 zł; 

300 zł, 

300 zł, 

1000 zł. 

rozstrzygnięciu o winie, albu k1lfze zasadniczej,. w razie 2, Opłat~" wymie.nh'lne. :, w, • .ust.,- I uiszcza się wraz ze 
jej uwzględnienia w . granicach .. $rodka odwoławczego, za zloŻelltem:: wniosku. , IU,b, 'pr:ośby. ,ÓD wniosku lub prośby 
postępowanie , o~,7Noławcze , sąd wymierza ' oplatę,w ".W.lfPQ- " d,QłąOęi:,sięc ,do\Wód;.'wplacen,ta . !oplaty : do.:, ,kasy sądowej. 
kości 300zł,·: a I; W ra~ę, I,}\~WN;z;ględn.ienLa rawizj(~oskai-żo~ ' W f razie wznowieriia postępowania opląta od wniosku w 
nego - w.. w~.so.~oŚ.d/, 1--2ÓO żł. ' , ' . tym przedmiocie ulega zwrotowi • 
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3. Organ wykonujący orzeczenie, ins,tytucja pań

stwowa lub . społeczna, kolektyw pracowniczy, dowódca 
jednostki wojskowej .lub kolektyw żołnierski, uprawnione 
do złożenia wniosku lub , prośby, nie mają obowiązku 
riiszczcmia opłat wymienionych w ust. 1. 

Art. 16. 1. Wysokość przypadającej opłaty określa 

w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd, a W f razie wa
runkowego umorzenia postępowania przez prokuratora
prokurator. 

2. Je"żeli w orzeczeniu, o którym ,mowa w ust. l,opła
ty nie określono albo błędnie ust,alono jej wysokość, orze
czenie w tym przedmiocie wydaje ' sąd odwoławczy lub 
sąd pierwszej instancji, a w razie warunkowego umorze
nia postępo,wania przez Rrokuratora - prokurator lub sąd 
rozpoznający zażalenie. ' 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stpsuje się odpowiednio w razie 
rozpoznania wniosku lub prośby bez uiszczenia opłaty. 

Art. 17. 1. / Do zwolnienia od opłat stos'uje -si-ę odpo
wiednio przepisy o zwolnieniu od kosztów postępowania 
karnego. 

2. Zwolnienie od opłat sąd stwierdza w orzeczeniu 
kończącym postępowanie. 

3. Zwolnienie od opłat, o których mowa wart. 15, 
następuje w postaiiowieniuwydanym przed rozpoznaniem 

I wniosku lub prośby. 

4. Przepisy art. 16 stosuje 'się ,odpowiednio. 

Art. 18. 1,. Na 'orzeczenie w przedmiocie opłat przy
sługuje zażale'nie, jeżeli~ie wniesiono rewizji. 

2. Na: postanowienie prokuratora przysługuje zażale
nie -do sądu właściwego do rozpoznania sprawy; 

Art. 19. 1. Za odpisy, zaświadczenia i inne dokumen
ty, wydawane ; na wniosek na, podstawie akt, pobiera się 
od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną, chyba że przepis 
szczególn y ~ tanowi , inaczej. 

/ 
2. Do ' opłat, o których mowa w ust. l, stosuje się od

powiednio ,przepisy" dotyczącęl wysokości i sposobu uisz~ 
czania opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. 

Art. 20. 1. Prawo do ściągnięcia zasądzonych opIat 
przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym nale
Żało je uiściĆ. 
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2. Prawo strony do żąd,ania zwrotu opłaty przedaw
nia się z upływem 3 lat od dnia powstania 'tego prawa. 

Art. 21. Przepisy ustawy stosuje się również w po
stępo,:"aniu: 

/ 

l) karnym skarbowym, jeżeli orzeczenie zostalo wyda-
ne przez sąd lub prukuratora, przy czym przepisy 

, ustawy dotyczące opiat od kary grzywny stosuje się 

odpowiednio także do kary pieni~żnE{j, 

2) sądowym - w sprawach o wykroczenia, przy~ czym 
opłata wymierzona w razie skazania na karę aresztu 
albo karę ograniczenia wolności ' wynosi 1300, zł, 

3) w stosunku do żołnierzy, przy czym opłata w razie 
skazania na karę aresztu wojskowego albo karę ogra
niczenia wolności nie może być niższa niż 600 zł. 

Art. 22. ,L Do' wykonywania orzeczeń w CZęSCl do
tycz'ącej opłat ' stosuje się odpowiednio przepis art. 150 
Kodeksu karnego wykonawczego oraz przepisy tego ko
deksu dotyczące ' kosztów , sądowych, 

I 2. Jeżeli , suma uiszczona lub ściągnięta nie wystarcza 
na pokrycie grzywny i ' opłat 'wsprawach "karnych', ' opłat y 
mają pie-rwszeństwow ' za-gpokojeniu' przed" grZYWNą, Prze- , 
pisu art. 151 Kodeksu karnego wykonawcze,go nie stosuje ' 
się. 

Art. ,23. Rada MinistróW: może 'w drodze rozporządze- ' 

nia wprowadzać inne opłaty w sprawach karnych oraz 
zmieniać wysokość ' opłat \ ustalonych w niniejszej ustawie;; 

Art. 24. 1. W sprawach, w których przed wejściem 
w życie ustawy rozpoczęto rozprawę , główną, wymierza 
się opłaty według przepisów dotychczasowych; w razie' 
jednak odroczenia rozprawy lub ponownego rozpoznania' 
sprawy albo po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia 
opłaty wymierza się według przepisów ustawy. - '/~ 

2. Nie pobiera się opłat od wniosków i próśb złożo
nych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Art. 25. Traci moc dekret z dnia 23 stycznia 194} r. 
o opłatach sądowych w sprawach karnych (Dz. U. 
z 1947 r: Nr 19, poz. 73 z późniejszymi zmranamf). 

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływ'ie '14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa : H. JabłońskI 
Sekretarz R:ady Państwa: L. Stasiak 

USTAWA 

z dnia 23 czerwca 1973 r. 

zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązkU obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 1. W ustawie , z dnia 21 listopada 1967 r. o pow
szechnym olrowiązku" ' obrony Polskiej Rzeczypospolitej 

. Ludowej. (Dz. U. z 1967 r. Nr ,44, poz. 220 I z 1912 r. Nr 53, 
poz. 342) wprowadza się następujące źmiany: 

l) wart. 106 ' ust. ,3 wyrazy: "z ćwiczeń lub przeszkole
nia 'wojskowego" zastępuje się wyrazami: , ,!z ćwiczeń 
wojskowych", " 

',' 


