Dzi ennik Ustaw Nr 152

-

3224 -

2. Przepisów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
do żądań wymienionych wart. 1 pkt 18 niniejszej
ustawy, w zakresie dotyczącym inform acji o zdarzeniach okr eś lonych wart. 33 ust. 1.

się

Art. 5. 1. W okresie trzech lat od dn ia wejścia w ży 
cie niniejszej ustawy instytucje fin ansowe wymienion e
wart. 1 pkt 17 mogą wystąpić z wniosk iem do General nego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrektora
urzędu kontroli skarbowej, w zależnoś ci od tego, kto
zażądał przekazania informacji, o ogran iczenie ich za kresu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest
w terminie 14 dni od dnia otrzymania żąd ania i wyma ga uzasadnieniu.
3. Generalny Inspektor Kontroli Skarb owej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej, w terminie 30 dni od

Poz. 720, 721 i 722

dnia otrzymania wniosku, postanawia ostateczn ie o zakresie żądan ych informacji .
Art. 6. Sprawy ws zczęte, a nie zakończo ne do
dnia wejścia w ż ycie usta wy, prowadz i się na zasa dach i w trybi e okreś lony ch przez przepis y dotych czasowe .
Art. 7. Minister Finansów ogło si w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jed nolity tekst ustawy
o kontroli skarbowej, z uwzględnieniem zmian wynika jących z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania
jednolitego tekstu.

Art. 8. 1. Ustawa w chodzi w

życie

z dniem 1 stycz-

nia 1997 r.
2. Przepisy art. 1 pkt 24 i 25
z dniem 1 stycznia 1998 r.

wchodzą

Prezyd ent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

w

życie

Kwaśniewski

721
USTAWA
z dnia 7 listopada 1996 r.

o zmian ie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca ·1983 r. o podatku
od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207, z 1989 r.
Nr 74, poz. 443 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 133,
poz. 654) wart. 4 w ust. 1 pkt 13 otrzym uje brzm ieni e:

,,13) nabycie w drodze spadku lub darowizny budyn -

przepisy o czynszu regulowanym, określonym
w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,".

Art. 2. Ustawa wchodzi w
od dnia

ku w części zajętej przez osoby trze cie na podsta wie umów najmu, do których mają zastosowanie

życ i e

po

upływie

14 dni

ogłoszenia .

Prez yd ent Rzeczy pospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

722
USTAWA
z dn ia 7 listopada 1996 r.

o

obowi ązkowych

egzemplarzach bibliotecznych .

Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców w za kresie przekazywania dzieł oraz obo wiązki bibliotek
w zakres ie gromadzenia dorobku wyda wniczeg o.

Art. 2.1 . Przez

określen ie

" wydawca"

n a l eży

m i eć osobę prawną, jednostkę organizacyjn ą

rozunie po-

siadającą osobowości

prawnej oraz osobę fizyczną,
która prowadz i na obszarze Rzeczypospoli tej Polskiej
działalność polegającą na publikowaniu dzieł; do mniemywa się, że wydawcą jest osoba, któ rej nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzempla rZiJch publik acji .
2. Przez określenie "publikacja" należy rozumieć
dziela zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, n w szczególnośc i:

1) piśmiennicze, jak: k siążki, broszury, gazety, czasopi-

2)

3)

4)
5)

sma i in ne wydawnictwa ciągłe, druki u lotne, afisze,
graficz ne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty,
aud iowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz
i dźwię k, j ak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze,
zapisane na nośnikach elektronicznych ,
oprogramowanie komputerowe.

Art. 3. 1. Wydawca , który udostępnia pub licznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego
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przekazania uprawn ionym bibliotekom liczby egzem plarzy publikacji (egzempl arze o bowiązko w e ), określo 
nej wart. 5 ust. 1- 3.
2.

Obowiązkowi,

o którym mowa w ust. 1, podlega
produ cent dzieła wyprodukowa nego w kraju dl a wyd aw cy zagranicznego.
równi eż bezpoś redni

3. Osoby, o kt ó rych mowa w ust. 1 i 2, obowiązane
do prze kazywani a up rawnion ym bibliotekom
egzemplarzy obowi ązk owych :
są także

1) kolejnych wyclar, tego samego

dzieła,

2) poszczególnych m ut acj i gazet i czasop ism, w tym
również poszczeg ó lny ch wersji językowyc h ,
3)

wydań

bibliofilskich,

4) reprintów
5)

d z ieł wc z eśnie j już

publikowanych,

które pierwotn ie nie były publicznie udostęp 
niane, w tym ta ki ch , któ re utr a ciły charakte r tajny
lub poufny.

4. W przypadku gdy t o samo d z ieło wyd awca publi kuje w różny c h standarda ch edytorskich , ob owiązek
przekazania egzemplarzy obowiązkow ych odnosi się
do standardu najwyżs z eg o.
5. Minister Kultury i Sztu ki określ i , w drodze rozpo w zakres ie nie z b ę dnym do zachowania do··
robku wydawniczeg o, wykaz bibliotek uprawnionych
do otrzymywania egzemp la rzy obowiązkow ych poszczególnych rodzajów publ ikacji oraz zasady i tryb ich
przekazywania .
rządzenia ,

Art. 4. 1. Osoby, o których m owa wart. 3 ust. 1 i 2,
nie

są obowiązane

do prze kazywania egze mplarzy

obowiąz kowych :

1) druków przeznaczon ych wyłączn i e do użytku słu ż 
bowego organ ów ad ministracji państwowej, orga nów samo rz ądu teryto rialnego, wojska oraz do
użytku wewnę t rz n ego organizacj i politycznych,
społecznych i in nych, jeżeli takie przeznaczenie zostało o k reślone przed wykona n iem druku,
2) papierów i znaków

w a l t o ś ciowych,

3) druków artystyc7llych o charakterze

użytku

o ry ginał u,

4) druków, zapisó w u t rw al ają cych dźwięk, ob raz lub
ob ra z i d ź więk , doko nyw anych na dowolnym no-

lub dowolną
osobistego,

te c hniką,

5) formularzy, biletów, etykiet i

przeznaczon ych do

o pakowań.

2. Min ister Kultury i Sztuki może , w drodze rozpoz obowiązku przekazywania egzemplarzy obowiązkowych także inne rodzaje dzieł niż
o kre ślone w ust. 1.
rządzenia, wyłączyć

Art. 5. 1. Bibliotece Narod owej w Warszawie i Bi bliotece J agiellońskiej w Krakowie przekazuje się po
dwa egzemplarze obowią z kowe.
2. Bibliotece Sejmowej w Warszawie przekazuje się
po jednym egzemplarzu obowiązkowym dzienników
urzędowych organów admin istracji rzą dow ej.
je

dzieł,

Poz. 722 i 723

3. Pozostałym b ibliotekom upra w n io nym przekazu po jednym egzemplarzu obowiąz k ow ym.

się

4. Bibli oteki, o których mowa w ust. 1, ma ją obowieczy stego archiwizowania jednego egzem plarza obowiązkowego .

wiązek

Art. 6. Filmotece Narodowej w Warszawie przekazuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego
i telewizyjn ego. Obowiązek ten c iąży na producencie
filmu . Przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i 4 stosuje
się odpowiednio .
A rt. 7. Prz esyłki egzemplarzy obow iązkowych, wydo bibliotek uprawnion ych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowyc h.

syłane

Art. 8. 1. Kto uchyla się od obowiązku p rzekazania
uprawnionej bibliotece lub Filmotece Narodowej
w Warsza wi e egzemplarza obowiązko wego , podlega
karze grzyw ny.
2. Orzekanie w sprawach określon ych w ust. 1 naw trybie przepisów o post ę powan iu w spraw ach o wykroczen ia.
s tępuj e

Art. 9. Tracą moc przepisy art. 32 i art. 33 ustawy
z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12,
poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129, z 1989 r. Nr 29, poz.
155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).
Art. 10. Usta w a wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

ż ycie

po

u pływ ie

3 mie-

sięcy

Prezydent Rzeczypospolitej Po lski ej: A.

Kwaśniewski

723
USTAWA
z dnia 8 listopad a '1996 r.

o zmian ie ustawy o

Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 1. VV LIsta wi e z dn ia 24 sie rp nia 1991 r. o Palls wowej Stra ży P ożarn e j (Dz. U. Nr 88, poz. 400,
z 1992 r. Nr 21 , poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53,

poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163 oraz
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 ) wprowadza s ię następujące
zmiany:

