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skradzionych lub wywiezionych za granic´ niezgodnie
z prawem.

Art. 145. Do czasu za∏o˝enia gminnej ewidencji za-
bytków, w studiach uwarunkowaƒ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy oraz w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uwzgl´dnia si´, oprócz zabytków nierucho-
mych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz usta-
leƒ planów ochrony parków kulturowych, inne zabytki
nieruchome wskazane przez wojewódzkiego konser-
watora zabytków.

Art. 146. W terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego opracuje krajowy
program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Art. 147. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotych-
czasowe wojewódzkie oddzia∏y S∏u˝by Ochrony Zabyt-
ków i ich delegatury stajà si´ odpowiednio wojewódz-
kimi urz´dami ochrony zabytków i delegaturami tych
urz´dów. 

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotychczasowi
wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz ich zast´pcy
stajà si´ odpowiednio wojewódzkimi konserwatorami
zabytków oraz ich zast´pcami w rozumieniu ustawy.

3. Pracownicy dotychczasowych wojewódzkich od-
dzia∏ów S∏u˝by Ochrony Zabytków i ich delegatur
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ odpowiednio
pracownikami wojewódzkich urz´dów ochrony zabyt-
ków i ich delegatur. 

4. Dotychczasowe zobowiàzania i wierzytelnoÊci
wojewódzkich oddzia∏ów S∏u˝by Ochrony Zabytków

i ich delegatur stajà si´ zobowiàzaniami i wierzytelno-
Êciami w∏aÊciwych wojewódzkich urz´dów ochrony za-
bytków i ich delegatur. 

5. NieruchomoÊci pozostajàce dotychczas w trwa-
∏ym zarzàdzie wojewódzkich oddzia∏ów S∏u˝by Ochro-
ny Zabytków i ich delegatur przechodzà, z mocy prawa,
w trwa∏y zarzàd w∏aÊciwych wojewódzkich urz´dów
ochrony zabytków i ich delegatur. 

6. Ustanowienie trwa∏ego zarzàdu, o którym mowa
w ust. 5, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

Art. 148. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych, przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie, zachowu-
jà moc przepisy wykonawcze wydane na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 140 ust. 1, je˝eli nie sà
sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy. 

Art. 149. Przepisy rozdzia∏u 6 stosuje si´ z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Art. 150. Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98,
poz. 1150, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 60 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 24 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy

Art. 1. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r.
Nr 60, poz. 603 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 213,
poz. 1803 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 137,
poz. 1302) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Niezale˝nie od przepisów obowiàzujà-
cych w miejscu pope∏nienia przest´pstwa

skarbowego, przepisy kodeksu stosuje si´
tak˝e do obywatela polskiego w razie po-
pe∏nienia za granicà przest´pstwa skarbo-
wego okreÊlonego w rozdziale 6 i 7 dzia-
∏u II tytu∏u I, skierowanego przeciwko in-
teresom finansowym Wspólnot Europej-
skich.”,

b) po § 4 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Przepisy kodeksu stosuje si´ tak˝e do oby-
wateli polskich oraz cudzoziemców, którzy
przebywajàc na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej nak∏aniajà lub udzielajà pomo-
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cy do pope∏nienia za granicà przest´pstwa
skarbowego skierowanego przeciwko inte-
resom finansowym Wspólnot Europej-
skich, okreÊlonego w rozdziale 6 i 7 dzia-
∏u II tytu∏u I.”;

2) w art. 53:

a) po § 26 dodaje si´ § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. W rozumieniu kodeksu nale˝noÊcià pu-
blicznoprawnà, w tym podatkiem, jest
tak˝e nale˝noÊç stanowiàca przychód
bud˝etu ogólnego Wspólnot Europej-
skich lub bud˝etu zarzàdzanego przez
Wspólnoty Europejskie lub w ich imie-
niu, w rozumieniu wià˝àcych Rzeczpo-
spolità Polskà przepisów prawa Unii Eu-
ropejskiej, b´dàca przedmiotem prze-
st´pstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego.”,

b) po § 30 dodaje si´ § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. U˝yte w rozdziale 6 kodeksu okreÊlenie
„podatnik” oznacza równie˝ podmiot zo-
bowiàzany do uiszczenia nale˝noÊci,
o których mowa w § 26a.”;

3) w art. 54 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podatnik, który, uchylajàc si´ od opodatkowa-
nia, nie ujawnia w∏aÊciwemu organowi
przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub
nie sk∏ada deklaracji, przez co nara˝a podatek
na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

4) w art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachu-
nek lub rzeczywistych rozmiarów tej dzia∏al-
noÊci pos∏uguje si´ imieniem i nazwiskiem,
nazwà lub firmà innego podmiotu i przez to
nara˝a podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

5) w art. 56 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podatnik, który sk∏adajàc organowi podatko-
wemu, innemu uprawnionemu organowi lub
p∏atnikowi deklaracj´ lub oÊwiadczenie, po-
daje nieprawd´ lub zataja prawd´ albo nie
dope∏nia obowiàzku zawiadomienia o zmia-
nie obj´tych nimi danych, przez co nara˝a po-
datek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

6) w art. 76 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, przez wprowadzenie w b∏àd, nara˝a w∏a-
Êciwy organ na bezpodstawny zwrot podat-
kowej nale˝noÊci publicznoprawnej, w szcze-
gólnoÊci podatku naliczonego w rozumieniu
przepisów o podatku od towarów i us∏ug, po-
datku akcyzowego, zwrot nadp∏aty lub jej za-
liczenie na poczet zaleg∏oÊci podatkowej lub
bie˝àcych albo przysz∏ych zobowiàzaƒ podat-
kowych,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

7) w art. 86 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, nie dope∏niajàc cià˝àcego na nim obo-
wiàzku celnego, przywozi z zagranicy lub wy-
wozi za granic´ towar bez jego przedstawie-
nia organowi celnemu lub zg∏oszenia celne-
go, przez co nara˝a nale˝noÊç celnà na
uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

8) w art. 87 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, przez wprowadzenie w b∏àd organu
uprawnionego do kontroli celnej, nara˝a na-
le˝noÊç celnà na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

9) w art. 88 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, b´dàc uprawnionym do korzystania
z procedury odprawy czasowej towaru obj´-
tego tà procedurà na podstawie zg∏oszenia
dokonanego w formie ustnej, nie dokonuje
jego powrotnego wywozu lub nie podejmuje
czynnoÊci w celu nadania temu towarowi no-
wego przeznaczenia celnego, przez co nara˝a
nale˝noÊç celnà na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych.”;

10) w art. 92 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, przez wprowadzenie w b∏àd, nara˝a or-
gan celny na bezpodstawny zwrot nale˝noÊci
celnej lub umorzenie nale˝noÊci celnej nale˝-
nej do zap∏acenia,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.
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