
Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.1)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 39 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmie-
niu:

„2a) zakaz prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z wychowaniem, leczeniem, edukacjà ma∏o-
letnich lub z opiekà nad nimi,

2b) obowiàzek powstrzymania si´ od przebywa-
nia w okreÊlonych Êrodowiskach lub miej-
scach, zakaz kontaktowania si´ z okreÊlonymi
osobami lub zakaz opuszczania okreÊlonego
miejsca pobytu bez zgody sàdu,”;

2) w art. 41 po § 1 dodaje si´ § 1a i 1b w brzmieniu:

„§ 1a. Sàd mo˝e orzec zakaz zajmowania wszel-
kich lub okreÊlonych stanowisk, wykonywa-
nia wszelkich lub okreÊlonych zawodów al-
bo dzia∏alnoÊci, zwiàzanych z wychowa-
niem, edukacjà, leczeniem ma∏oletnich lub
z opiekà nad nimi, na zawsze w razie skaza-
nia na kar´ pozbawienia wolnoÊci za prze-
st´pstwo przeciwko wolnoÊci seksualnej
lub obyczajnoÊci na szkod´ ma∏oletniego.

§ 1b. Sàd orzeka zakaz, o którym mowa w § 1a,
na zawsze w razie ponownego skazania
sprawcy w warunkach okreÊlonych w tym
przepisie.”;

3) po art. 41 dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:

„Art. 41a. § 1. Sàd mo˝e orzec obowiàzek po-
wstrzymania si´ od przebywania
w okreÊlonych Êrodowiskach lub
miejscach, zakaz kontaktowania si´
z okreÊlonymi osobami lub zakaz
opuszczania okreÊlonego miejsca
pobytu bez zgody sàdu w razie ska-
zania za przest´pstwo przeciwko
wolnoÊci seksualnej lub obyczajno-
Êci na szkod´ ma∏oletniego; obowià-
zek lub zakaz mo˝e byç po∏àczony
z obowiàzkiem zg∏aszania si´ do Po-

licji lub innego wyznaczonego orga-
nu w okreÊlonych odst´pach czasu.

§ 2. Sàd orzeka obowiàzek powstrzyma-
nia si´ od przebywania w okreÊlo-
nych Êrodowiskach lub miejscach,
zakaz kontaktowania si´ z okreÊlo-
nymi osobami lub zakaz opuszcza-
nia okreÊlonego miejsca pobytu
bez zgody sàdu w razie skazania na
kar´ pozbawienia wolnoÊci bez wa-
runkowego zawieszenia jej wyko-
nania za przest´pstwo przeciwko
wolnoÊci seksualnej lub obyczajno-
Êci na szkod´ ma∏oletniego; obo-
wiàzek lub zakaz mo˝e byç po∏àczo-
ny z obowiàzkiem zg∏aszania si´ do
Policji lub innego wyznaczonego
organu w okreÊlonych odst´pach
czasu.

§ 3. Sàd mo˝e orzec obowiàzek po-
wstrzymania si´ od przebywania
w okreÊlonych Êrodowiskach lub
miejscach, zakaz kontaktowania si´
z okreÊlonymi osobami lub zakaz
opuszczania okreÊlonego miejsca
pobytu bez zgody sàdu na zawsze
w razie ponownego skazania
sprawcy w warunkach okreÊlonych
w § 2.”;

4) w art. 43 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawie-
nie praw publicznych oraz obowiàzek lub za-
kazy wymienione w art. 39:

1) pkt 2 i 3 orzeka si´ w latach, od roku do
lat 10,

2) pkt 2a i 2b orzeka si´ w latach, od roku do
lat 15.

§ 2. Pozbawienie praw publicznych, obowiàzek
lub zakaz obowiàzuje od uprawomocnienia
si´ orzeczenia; okres, na który Êrodek orze-
czono, nie biegnie w czasie odbywania kary
pozbawienia wolnoÊci, chocia˝by orzeczonej
za inne przest´pstwo.”;

5) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. Sàd mo˝e orzec podanie wyroku do pu-
blicznej wiadomoÊci w okreÊlony spo-
sób, je˝eli uzna to za celowe, w szczegól-
noÊci ze wzgl´du na spo∏eczne oddzia∏y-
wanie skazania, o ile nie narusza to inte-
resu pokrzywdzonego.”;
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6) w art. 63 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na poczet orzeczonych Êrodków karnych,
o których mowa w art. 39 pkt 2—3, zalicza si´
okres rzeczywistego stosowania odpowiada-
jàcych im rodzajowo Êrodków zapobiegaw-
czych, wymienionych w art. 275 lub 276 Ko-
deksu post´powania karnego.”;

7) w art. 72 w § 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) poddania si´ leczeniu, w szczególnoÊci od-
wykowemu lub rehabilitacyjnemu albo od-
dzia∏ywaniom terapeutycznym,”,

b) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) powstrzymania si´ od kontaktowania si´
z okreÊlonymi osobami,”;

8) w art. 73 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dozór jest obowiàzkowy wobec m∏odociane-
go sprawcy przest´pstwa umyÊlnego,
sprawcy okreÊlonego w art. 64 § 2, a tak˝e
wobec sprawcy przest´pstwa pope∏nionego
w zwiàzku z zaburzeniami preferencji seksu-
alnych.”;

9) w art. 84 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli Êrodki kar-
ne wymienione w art. 39 pkt 2—3 orzeczono
na podstawie art. 41 § 1a, art. 41a § 3 albo
art. 42 § 2 lub 3.”;

10) po art. 84 dodaje si´ art. 84a w brzmieniu:

„Art. 84a. § 1. Obowiàzek powstrzymania si´ od
przebywania w okreÊlonych Êrodo-
wiskach lub miejscach, zakaz kon-
taktowania si´ z okreÊlonymi oso-
bami lub zakaz opuszczania okreÊ-
lonego miejsca pobytu bez zgody
sàdu, orzeczone na zawsze, mo˝na
uznaç za wykonane, je˝eli zachowa-
nie skazanego po pope∏nieniu prze-
st´pstwa i w czasie wykonania kary
uzasadniajà przekonanie, i˝ po uchy-
leniu obowiàzku lub zakazu nie po-
pe∏ni on ponownie przest´pstwa
przeciwko wolnoÊci seksualnej lub
obyczajnoÊci na szkod´ ma∏oletnie-
go, a obowiàzek lub zakaz by∏ wyko-
nywany co najmniej 10 lat.

§ 2. W post´powaniu w przedmiocie
dalszego stosowania obowiàzku
lub zakazu, o których mowa w § 1,
sàd zasi´ga opinii bieg∏ych.

§ 3. Wniosku skazanego lub jego obroƒ-
cy, z∏o˝onego przed up∏ywem 2 lat
od wydania postanowienia o od-
mowie uznania obowiàzku lub za-
kazu, o których mowa w § 1, za wy-
konany nie rozpoznaje si´.”;

11) w art. 90 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie orzeczenia za zbiegajàce si´ prze-
st´pstwa pozbawienia praw publicznych, za-
kazów lub obowiàzku tego samego rodzaju,
sàd stosuje odpowiednio przepisy o karze
∏àcznej.”;

12) po art. 95 dodaje si´ art. 95a w brzmieniu:

„Art. 95a. § 1. Skazujàc sprawc´ na kar´ pozba-
wienia wolnoÊci bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania za prze-
st´pstwo skierowane przeciwko
wolnoÊci seksualnej, pope∏nione
w zwiàzku z zak∏óceniem jego czyn-
noÊci psychicznych o pod∏o˝u sek-
sualnym, innym ni˝ choroba psy-
chiczna, sàd mo˝e orzec umieszcze-
nie sprawcy, po odbyciu tej kary
w zak∏adzie zamkni´tym albo skie-
rowanie go na leczenie ambulato-
ryjne.

§ 2. Potrzeb´ wykonywania orzeczone-
go Êrodka, o którym mowa w § 1,
sàd ustala w okresie do 6 miesi´cy
przed przewidywanym warunko-
wym zwolnieniem lub przed wyko-
naniem kary.

§ 3. Przepisy art. 94 § 2 i 3 stosuje si´
odpowiednio.”;

13) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art. 99. § 1. Je˝eli sprawca dopuÊci∏ si´ czynu za-
bronionego w stanie niepoczytalno-
Êci okreÊlonej w art. 31 § 1, sàd mo-
˝e orzec tytu∏em Êrodka zabezpiecza-
jàcego obowiàzek lub zakazy wymie-
nione w art. 39 pkt 2—3, je˝eli jest to
konieczne ze wzgl´du na ochron´
porzàdku prawnego, oraz przepadek
wymieniony w art. 39 pkt 4.

§ 2. Wymienione w § 1 obowiàzek lub za-
kazy orzeka si´ bez okreÊlenia termi-
nu; sàd uchyla obowiàzek lub zakazy,
je˝eli usta∏y przyczyny ich orzecze-
nia.”;

14) po art. 106 dodaje si´ art. 106a w brzmieniu:

„Art. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na kar´
pozbawienia wolnoÊci bez warunko-
wego zawieszenia jej wykonania za
przest´pstwo przeciwko wolnoÊci sek-
sualnej i obyczajnoÊci, je˝eli pokrzyw-
dzony by∏ ma∏oletnim poni˝ej lat 15.”;

15) w art. 148 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kto zabija cz∏owieka:

1) ze szczególnym okrucieƒstwem,

2) w zwiàzku z wzi´ciem zak∏adnika, zgwa∏ce-
niem albo rozbojem,

3) w wyniku motywacji zas∏ugujàcej na szcze-
gólne pot´pienie,
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4) z u˝yciem broni palnej lub materia∏ów wy-
buchowych,

podlega karze 25 lat pozbawienia wol-
noÊci albo karze do˝ywotniego po-
zbawienia wolnoÊci.”;

16) w art. 178 uchyla si´ § 2;

17) w art. 178a uchyla si´ § 3;

18) art. 197 otrzymuje brzmienie:

„Art. 197. § 1. Kto przemocà, groêbà bezprawnà
lub podst´pem doprowadza innà
osob´ do obcowania p∏ciowego, 

podlega karze pozbawienia
wolnoÊci od lat 2 do 12.

§ 2. Je˝eli sprawca, w sposób okreÊlony
w § 1, doprowadza innà osob´ do
poddania si´ innej czynnoÊci seksu-
alnej albo wykonania takiej czynno-
Êci, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.

§ 3. Je˝eli sprawca dopuszcza si´
zgwa∏cenia wspólnie z innà osobà,
podlega karze pozbawienia wolno-
Êci na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego
w § 1—3 dzia∏a ze szczególnym
okrucieƒstwem, podlega karze po-
zbawienia wolnoÊci na czas nie
krótszy od lat 5.”;

19) w art. 199 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Je˝eli czyn okreÊlony w § 1 zosta∏ pope∏nio-
ny na szkod´ ma∏oletniego, sprawca podlega
karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy
do lat 5.

§ 3. Karze okreÊlonej w § 2 podlega, kto dopro-
wadza ma∏oletniego do obcowania p∏ciowe-
go lub poddania si´ innej czynnoÊci seksual-
nej albo do wykonania takiej czynnoÊci, nad-
u˝ywajàc zaufania lub udzielajàc mu korzyÊci
majàtkowej lub osobistej, albo jej obietni-
cy.”;

20) art. 200 otrzymuje brzmienie:

„Art. 200. § 1. Kto obcuje p∏ciowo z ma∏oletnim
poni˝ej lat 15 lub dopuszcza si´ wo-
bec takiej osoby innej czynnoÊci
seksualnej lub doprowadza jà do
poddania si´ takim czynnoÊciom al-
bo do ich wykonania,

podlega karze pozbawienia
wolnoÊci od lat 2 do 12.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu
zaspokojenia seksualnego prezen-
tuje ma∏oletniemu poni˝ej lat 15
wykonanie czynnoÊci seksualnej.”;

21) w art. 202:

a) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje,
utrwala lub sprowadza, przechowuje lub
posiada albo rozpowszechnia lub publicz-
nie prezentuje treÊci pornograficzne
z udzia∏em ma∏oletniego albo treÊci porno-
graficzne zwiàzane z prezentowaniem prze-
mocy lub pos∏ugiwaniem si´ zwierz´ciem, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci
od 6 miesi´cy do lat 8. 

§ 4. Kto utrwala treÊci pornograficzne z udzia-
∏em ma∏oletniego poni˝ej lat 15,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci
od roku do lat 10.”,

b) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada
treÊci pornograficzne z udzia∏em ma∏olet-
niego poni˝ej lat 15, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci
od 3 miesi´cy do lat 5.”;

22) art. 205 otrzymuje brzmienie:

„Art. 205. Âciganie przest´pstw okreÊlonych
w art. 197 lub 199 § 1, jak równie˝
w art. 198, je˝eli okreÊlony w tym prze-
pisie stan ofiary nie jest wynikiem trwa-
∏ych zaburzeƒ psychicznych, nast´puje
na wniosek pokrzywdzonego.”;

23) art. 244 otrzymuje brzmienie:

„Art. 244. Kto nie stosuje si´ do orzeczonego przez
sàd zakazu zajmowania stanowiska, wy-
konywania zawodu, prowadzenia dzia-
∏alnoÊci, prowadzenia pojazdów lub
obowiàzku powstrzymania si´ od prze-
bywania w okreÊlonych Êrodowiskach
lub miejscach, zakazu kontaktowania si´
z okreÊlonymi osobami lub zakazu
opuszczania okreÊlonego miejsca poby-
tu bez zgody sàdu albo nie wykonuje za-
rzàdzenia sàdu o og∏oszeniu orzeczenia
w sposób w nim przewidziany,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci
do lat 3.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.2)) w art. 275 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Oddany pod dozór ma obowiàzek stosowania
si´ do wymagaƒ zawartych w postanowieniu
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sàdu lub prokuratora. Obowiàzek ten mo˝e po-
legaç na zakazie opuszczania okreÊlonego miej-
sca pobytu, zg∏aszaniu si´ do organu dozorujà-
cego w okreÊlonych odst´pach czasu, zawiada-
mianiu go o zamierzonym wyjeêdzie oraz o ter-
minie powrotu, a tak˝e na innych ogranicze-
niach jego swobody, niezb´dnych do wykony-
wania dozoru.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 11 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sàd pierwszej instancji po wydaniu wyroku
skazujàcego przesy∏a dyrektorowi zak∏adu
karnego lub aresztu Êledczego posiadane
w sprawie informacje dotyczàce osoby ska-
zanego, w tym dane o uprzedniej karalnoÊci
oraz zastosowanych wobec niego Êrodkach
wychowawczych lub poprawczych, informa-
cje pozwalajàce na identyfikacj´ skazanego,
a w szczególnoÊci numer Automatycznego
Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej
(AFIS), numer ewidencyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno-
Êci (PESEL), rysopis oraz opis znaków szcze-
gólnych i tatua˝y, a tak˝e zdj´cie skazanego,
odpisy orzeczeƒ i opinii lekarskich oraz psy-
chologicznych, w tym stwierdzajàcych u ska-
zanego uzale˝nienia od alkoholu, Êrodków
psychotropowych i odurzajàcych, a tak˝e in-
formacje dotyczàce pope∏nienia przest´p-
stwa okreÊlonego w art. 197—203 Kodeksu
karnego w zwiàzku z zaburzeniami preferen-
cji seksualnych, a po uprawomocnieniu si´
wyroku, na wniosek dyrektora zak∏adu lub
aresztu — równie˝ akta sàdowe.”;

2) w art. 89 po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Przeniesienie, o którym mowa w § 1, ska-
zanego z zaburzeniami preferencji seksu-
alnych za przest´pstwo okreÊlone
w art. 197—203 Kodeksu karnego, pope∏-
nione w zwiàzku z tymi zaburzeniami, wy-
maga zgody s´dziego penitencjarnego.”;

3) w art. 96 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W systemie terapeutycznym odbywajà kar´
skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi, w tym skazani za przest´p-
stwo okreÊlone w art. 197—203 Kodeksu kar-
nego, pope∏nione w zwiàzku z zaburzeniami
preferencji seksualnych, upoÊledzeni umy-
s∏owo, a tak˝e uzale˝nieni od alkoholu albo

innych Êrodków odurzajàcych lub psychotro-
powych oraz skazani niepe∏nosprawni fizycz-
nie — wymagajàcy oddzia∏ywania specjali-
stycznego, zw∏aszcza opieki psychologicznej,
lekarskiej lub rehabilitacyjnej.”;

4) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. Skazanego, u którego stwierdzono uza-
le˝nienie od alkoholu albo Êrodków
odurzajàcych lub psychotropowych
oraz skazanego za przest´pstwo okre-
Êlone w art. 197—203 Kodeksu karnego,
pope∏nione w zwiàzku z zaburzeniami
preferencji seksualnych, obejmuje si´,
za jego zgodà, odpowiednim leczeniem
i rehabilitacjà; w razie jej braku — o sto-
sowaniu leczenia lub rehabilitacji orzeka
sàd penitencjarny.”;

5) w art. 139 po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Przepis § 6 stosuje si´ odpowiednio do ska-
zanego z zaburzeniami preferencji seksual-
nych odbywajàcego kar´ pozbawienia wol-
noÊci w zak∏adzie karnym typu zamkni´tego
za przest´pstwo okreÊlone w art. 197—203
Kodeksu karnego, pope∏nione w zwiàzku
z tymi zaburzeniami.”;

6) art. 159 otrzymuje brzmienie:

„Art. 159. Warunkowo zwolnionego sàd peniten-
cjarny mo˝e w okresie próby oddaç pod
dozór kuratora sàdowego, osoby god-
nej zaufania, stowarzyszenia, organiza-
cji lub instytucji, do której dzia∏alnoÊci
nale˝y troska o wychowanie, zapobie-
ganie demoralizacji lub pomoc skaza-
nym, oraz na∏o˝yç na niego obowiàzki
okreÊlone w art. 72 § 1 Kodeksu karne-
go. Wobec skazanego za przest´pstwo
okreÊlone w art. 197—203 Kodeksu kar-
nego, pope∏nione w zwiàzku z zaburze-
niami preferencji seksualnych, m∏odo-
cianego sprawcy przest´pstwa umyÊl-
nego, sprawcy okreÊlonego w art. 64
Kodeksu karnego, a tak˝e wobec skaza-
nego na kar´ do˝ywotniego pozbawie-
nia wolnoÊci, oddanie pod dozór kura-
tora sàdowego jest obowiàzkowe.”;

7) w art. 162 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sàd penitencjarny powinien wys∏uchaç
przedstawiciela administracji zak∏adu karne-
go, a tak˝e wys∏uchaç sàdowego kuratora za-
wodowego, je˝eli sk∏ada∏ wniosek o warunko-
we zwolnienie oraz uwzgl´dniç ugod´ zawar-
tà w wyniku mediacji. W wypadku skazanego
za przest´pstwo okreÊlone w art. 197—203
Kodeksu karnego, pope∏nione w zwiàzku z za-
burzeniami preferencji seksualnych, sàd za-
si´ga opinii bieg∏ych.”;

8) w art. 166 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dyrektor zak∏adu karnego zwalniajàc skaza-
nego, udziela mu stosownych informacji
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121,
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,
Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93,
poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703.



o mo˝liwoÊciach uzyskania niezb´dnej po-
mocy. W wypadku zwalniania osoby skazanej
za przest´pstwo okreÊlone w art. 197—203
Kodeksu karnego, pope∏nione w zwiàzku z za-
burzeniami preferencji seksualnych, dyrektor
zak∏adu zawiadamia o tym jednostk´ Policji,
w∏aÊciwà dla miejsca pobytu skazanego po
jego zwolnieniu.”;

9) w art. 168a dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W wypadku zwolnienia z zak∏adu karnego po
odbyciu kary skazanego z zaburzeniami pre-
ferencji seksualnych odbywajàcego kar´ po-
zbawienia wolnoÊci za przest´pstwo okreÊlo-
ne w art. 197—203 Kodeksu karnego, pope∏-
nione w zwiàzku z tymi zaburzeniami, a tak˝e
w wypadku ucieczki takiego skazanego z za-
k∏adu karnego lub wydania decyzji o udziele-
niu przepustki lub czasowego zezwolenia,
o którym mowa w § 1, odpowiednio s´dzia
penitencjarny lub dyrektor zawiadamia
o tym jednostk´ Policji, w∏aÊciwà dla miejsca
pobytu skazanego.”;

10) w rozdziale XII tytu∏ oddzia∏u 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„Zakazy i obowiàzek”;

11) po art. 181 dodaje si´ art. 181a w brzmieniu:

„Art. 181a. § 1. W razie orzeczenia obowiàzku po-
wstrzymania si´ od przebywania
w okreÊlonych Êrodowiskach lub
miejscach, zakazu kontaktowania
si´ z okreÊlonymi osobami lub za-
kazu opuszczania okreÊlonego

miejsca pobytu bez zgody sàdu,
sàd przesy∏a odpis wyroku jedno-
stce Policji, a tak˝e odpowiednie-
mu organowi administracji rzàdo-
wej lub samorzàdu terytorialnego,
w∏aÊciwemu dla miejsca pobytu
skazanego.

§ 2. Nadzór nad wykonywaniem obo-
wiàzku powstrzymania si´ od
przebywania w okreÊlonych Êro-
dowiskach lub miejscach, zakazu
kontaktowania si´ z okreÊlonymi
osobami lub zakazu opuszczania
okreÊlonego miejsca pobytu bez
zgody sàdu powierza si´ zawodo-
wemu kuratorowi sàdowemu.

§ 3. W sprawach zwiàzanych z wyko-
nywaniem obowiàzku powstrzy-
mania si´ od przebywania w okre-
Êlonych Êrodowiskach lub miej-
scach, zakazu kontaktowania si´
z okreÊlonymi osobami lub zakazu
opuszczania okreÊlonego miejsca
pobytu bez zgody sàdu w∏aÊciwy
jest sàd rejonowy, w którego okr´-
gu ustalono miejsce pobytu skaza-
nego.

§ 4. Przepisy art. 169 i 172 stosuje si´
odpowiednio.”.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów art. 3 pkt 3
i 4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) budowli — nale˝y przez to rozumieç ka˝dy
obiekt budowlany nieb´dàcy budynkiem
lub obiektem ma∏ej architektury, jak: lotni-
ska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci technicz-
ne, wolno stojàce maszty antenowe, wolno
stojàce trwale zwiàzane z gruntem urzàdze-
nia reklamowe, budowle ziemne, obronne

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 21 mar-

ca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienonej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 163, poz. 1362.


