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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. 

Przewodriiczący Rady Piłństwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: E. Duda 
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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). 




