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2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

·"Art. 3. 1. Skazany w pierwszej instancji . na kar, 
grzywny obowiązany jest uiścić · opłatę w 
wysokości 10'/.. nie mniej jednak nit 
600 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok 
kary pozbawienia wolności - w wyso
kości 2Qil/o od kwoty wymierzonej grzyw
ny. 

2. W razie orzeczenia grzywny na podsta
wie art. 75 § l Kodeksu karnego skazany 
w pierwszej instancji obowiązańy jest 
uiścić opłatę w wysokości -10°/. wymierzo
nej mu grzyw!lY, nie mniej jednak niż 
60Ó zł."j 

3) po art. 3 dodaje się art. 31 w brzmieniu: 

"Art. 31• Opłaty nie wymierza się w wypadku orze
. czenia kary dodatkowej -konfiskaty mienia 

w całości."; 

4) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. W wypadku gdy sąd poprzestał na orzecz .. 
niu kary dodatkowej, odstąpił od wymierz.
nia kary lub zamiast kary . zast.osował na pod
stawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego środek wy
chowawczy albo poprawczy, oskarżony obo
wiązany jest , uiścić opłatę w wysokości 
600 zł.", 

51 art. 7 otrzymuje brzmienie: 

."Art. 7. W razie nieuwzględnienia rewizji wniesionej 
na korzyść oskarżonego, zwróconej przeciw
ko rozstrzygnięciu o winie lub karze u
sadniczej, sąd wymierza za postępowanie od

'woławcze opłatę w wysokości należnej za 
pierwszą instancję; przy czym opłatę wy- , 

. mierza się od tej kary, przeciwko której był. 
zwrócona rewizja oskarżonego."1 . 

6) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

'"Art. 9. 1. W razie, obniżenia lub pOdwyższenia wy
miaru kary zasadniczej, zmiany jej rodu
JU albo skazania dopiero przez sąd rewi

-.. zyjny, sąd ten wymierza za obie instan
Cjejedn" opłatę według kary przez liebie 
orzeczonej. - . .' 

2. Przepisy ust. 1 l art. 1 stosuje się odpo
wiednio w razie zmiany jednej s ża~k.rżo
nych kar zasadniczych."i, 

1) art. l O skreślali". 

8) art. 11 ?trzymuje brzmienie: 

"Art. 1 i. Jeżeli rewizja oskarżonego nie jest zwróco
na przeciwlt,o rozstrzygnięciu · l o winie . albo 
karze zasadniczej, w .razie · jej nieu'względ
nienia, sąd wymierza za pOltępowanie od
woławcze opłatę w wysokości 600 zł."; 

9) wart. 13 w ust. 1 l 2 wyrazy "od 500 zł do 2000 zł" 
zastępuje się wyrazami "od 1.000 zł do _4000 zł"j 

tO) w art. 15 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "od wniosku" zastę-~ 
puj. się wyrazami "od ponownego wniosku", a wy
razy ,,100 zł" zastępuje się wyrazami ,,200 zł"j 

.11) w art. 17 dodaje się ust. 5 Vi brzmieniu: 

,,5. Nie pobiera się opłaty w wypadku ' warunkowego . 
umorzenia postępowania lub , skazania żołnierza 

odbywającego zasadniczll służbę wojskową al bo 
pełniącego ' służbę wojskową w charakterze kan
dydata na żołnierza zawodowegoj dotyczy to 

. również osoby spełniającej ząst~pczo obowiązek 

służby wojSkowej."; 

12) wart. 21 w pkt 3 po wyrazie "żołnierzy" dodaje s ię 
wyrazy "z wyłączeniem żołnierzy odbywających za
lIIdn1czll służb. wojskowll albo pełnillcych służbę 
wojlkoWIl ' w charakterze kandydata na żołnierza za
wodowego", a wyrazy ,,600 zł" zastępuje się wyra
umł ,,1 200 Ił" j l" wart. 22 w ust. 2 wyrazy "uiszczona lub" skreśl • 
• ł" 

,14» po art. 24 dodaje się art. 241 w brzmieniu: 

"Art. 241• W razie wymierzenia opłaty za pierwsz, 
instancję przed wejściem w życie niniej
szej ustawy, opłata wymierzona w postę
powaniu odwoławczym nie może być wyż
Uli. od opłaty. jaka byłaby wymierzona 
według przepisów dotyChczasowych." 

Art • . :1. Minister Sprawiedliwości 'ogłosi w Dzi-enniku 
' U~taw jednolity tekst r.stawy z dnia 23 ćzerwca 19/3 r. 
o opłatach 'w sprawach karnych, z uwzględnieniem zmian 
wyn1kajl\cych z niniejszej ustawy, ;r: zachowaniem ciągłej 

. numeracji artykułów. ust~pów i . punktów. 

Art. 3. Ustawll. wchodzi w życie z dniem l .tycznia 
1983 r. ' 
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USTAWA 

s dnia 2igrudnla 1982 r. 

o 'zmlaDle ustaw: o ustroJu kolegiów' do sprawwykrocze6 oras Kodeks p08tępowilhla w sprawach • wykrOCHDł&, 

Art. l • . W ustaWie z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju 
koleg1ó-w do spraw wykroczeń (Dz. U. ' Nr 12, poz. 118. ' 
z 1911 ' r. Nr 49. poz. 312, z . '1974 r.Nr 24. poz. 14l 
i - II ' 1915 r. ' Nr 16. poz. 91) wprowadza się następujące 
zmiany; 

l). wart. 2: 

a) w § l pkt 1 otrzymuje brzmieni.: 

,,1) prezydentach miast, naczelnikach Cbielntc 
oraz przy wyznaczonych przez Ministra Spa'C-



....... 
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Wewnętrznych w porozumieniu _ Ministrem 
Administracji, Gospodarki Tereaowej . i Ochro
ny Srodowiska, w drodze rozporządzenia, DIl

czelnikach miast i nac2!elnikach miast i 9Dlin 
OTU w szczególnie uzasadnionych wypadkach 
fównieź przy naczelnikach gmin -jako kole
gia -rejonowe,", 

b) dodaje się ł- 3 w brzmieniu: 

"I 3. Terytorialny zakres działania kolegiów rejo
nowych, o których mowa w łl pkt l, 
ustal.. w drodze rozpcrZ4\dzenia, Minister 
Spraw We:WIlf:trznych w porozumielliu " Z 

; Ministrem Administracji. Gospodarki lere
nowej i Ochrony Srodowiska."; 

2) wart. 6: 

al ł 1 otrzymuje brzmienie: 

"ł l . . Członków kolegium rejonowego w . licz-
bie określonej przez terenowy oJgan ' admi
nistracji państwowej stopnia wojewódzkie
'go - wybierają rady narodowe miast, 
dzielnic. mlaśt i gmin oraz gmin, · któ
rycb obszar jest objęty ., właściwością ko
legium, spośród pł"zedstawionych przez wła
Ściwe terenowe organy administracji pań

~twowej kandydatów zamieszkałych lub za
trudnianych lU terenie działaR~ rusnej -rady ' 
narodowej. Przewodniczącego kolegium re
jonowego i jego zastępców wybiera rada 
narodowa stopnia woJewódżkiego."; 

b) dodaje się § 1 a w brzmieniu: 

•• § la. Członków kolegium P!zy wojewodzie (pre
zydencie miasta stołecznego Warszawy, 
,miasta Krakowa. miasta ŁQdzi) wybierił 

r.da narodowastóimia·· wojewódzk..jego 
spośród kaM ydatów prze-ctstawion ych przez 
organ administrac;ji państwowej 'stopnia 
wojew6dzkiegQ.Zdmiesz~ałych lubzalrud
nionycb n. tereni.e Jej działa n Wi."" 

3) w ·.art. 8: 
, -

A) w § ' .1 wyrazy "a w kolegiach wymienionych w 

art. 2 ł 1 pkt l - t.H.~łród -Ob Jlul,Mcycłl 
wykulałeenie 'recin!'e" skreśl. ' si~; 

b) ł 3-:-5ureśla -",I 

4) wart. 11 ł 3 skreśla lię. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodek.s 
pO$~poWanillW Iprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, 
poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16. poz. 91 
i Nr -'5, poz,234 oraz. 1982 r. Nr 16, poz. 125) wpro
wadza aię ndstępujące zmian y: 

l} wart. 14 t l otrżymnje brzmienie: 

.. I 1. W pierwszej instancji orzekajq kolegia reJo
nowe, zwane dalej ,; ,kolegiami pierwszej instan
cji".", 

2) art. 15 skreśla się. 

Art. 3. 1. Członkowie kolegiów do spraw wykro
czeń przy terenowych organach administracji ptiństwowej 
stopnia podstawowegoItają się odpowiednio do miejsca 
lwojego zamieszkania lub zatrudnienia ' członkami kole
giów rejonowych. 

2. Przewodniczącymi kolegiów ' rejonowych i ich za· 
stępcami stają się członkowie kolegiów wybrani na I te 
funkcje przez rady narodowe. na których terenie działa

nia mają swoją siedzibę kolegia rejon owe. 

Art. 4. Ilekroć w dotychcza'sowyth pr.zepisach jest 
m owa o kolegiach do spraw wykroczeń przy terenowych 
organach administracji pailst wowejstopnia podstawowego. 
rozumie się przez to kolegi.a rejonowe określone w ni
niejs2.ej ustawie . 

Att. 5. Rady narooowe stopn'ia wojewódzkiego, . roz
patrując stOlO' ł<ldu.porzą9ku · ibezpiec2.eilstwa fłubliC'u~
go na terenie swojego dzlała,nia, «eeniaj. ,działalność "[0-

legiów do . spraw wykroczeń, a ·takża włoaściwość .ich .fe
jonizac ji. 

Art .•. . Ustaw.4 wchÓdź'i w żyeiez dniem l stycznia 
J983 l. 
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I 
OSWIADC1ENIE RZĄDOWE 

' 2. dnia 11 g rudnia 1982 r. 

o przyjęciu załącznika A-l do ' Mlędzy·narodowel konwencji dotyczącej uproszczenia I harmonizacji postępowanJa 
c.elneyo, liporządzouej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczqcego formalności cefnych poprzedzających złoteni. 

zgłoszenia celnego. 

P-odajesię mmeJszym do wiadomości że zgodnie 
_ art i2 ust. " Mi.ęd zyncllodowe i konwencji dotyczącej 
uproszczenia i harmoniztlc Ji postt;powan ia celneg o. ~po- · 
rZądzonej W Kyotl'ł dnia 18 ma)a 1973 r. tDz. U. z 1980 r. 
Ńr 12. poz. 3a). wszedł w życie w stosunku do Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej w dnIu .2«5 lIstapada 198:l r •• e
łącznik A-l ·dotyczący formalności celnych poprzedza.jłl-
eych złożenie zgł?szenia celnego. . - . 

Il echt 'zalq culik jl A-l zawiera zalqcwik do niniejszego numeru). 




