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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz 
niektórych innych ustaw ( druk nr 2375) 

 
 

Sejm na 106  posiedzeniu w dniu  28 czerwca  2005 r. - zgodnie z  art. 95 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie  projekt ustawy zawarty w druku nr 4064 do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w celu rozpatrzenia poprawek 

zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tych 

poprawek na posiedzeniu w dniu  1 lipca 2005 r. 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 w zmianie 56 art. 73a nadać brzmienie: 

„Art. 73a. § 1. Kto w użyciu wyrobu akcyzowego zmienia jego przeznaczenie, w 
szczególności używa oleju opałowego jako oleju napędowego, przez co 
naraża podatek akcyzowy na uszczuplenie, 

 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze 
pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego jest małej 
wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1, 

 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego nie 
przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego 
w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”; 

- KP SLD 
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- przyjąć 

2) po art. 1 dodać nowy art. ... w brzmieniu: 
„Art. ... W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 

114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 
35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 
23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 
324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422, Nr 
86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 
101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 
1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 
104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, 
poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 
931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, 
poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, 
Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 19, 
poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 11, poz. 95, Nr 
62, poz. 576, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 891, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, 
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i 757.) art. 52b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 52b. § 1. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny albo będąc właścicielem, 
posiadaczem, użytkownikiem innego urządzenia, zużywa do celów 
napędowych olej opałowy albo olej napędowy przeznaczony do celów 
opałowych lub celów żeglugi,  

 podlega karze grzywny do 3 000 zł. 

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto prowadząc pojazd mechaniczny albo 
będąc właścicielem, posiadaczem, użytkownikiem innego urządzenia 
zużywa do celów napędowych gaz płynny przeznaczony do celów 
opałowych.”; 

- KP SLD 

- przyjąć 

U w a g a: przyjęcie tej poprawki spowoduje konieczność dokonania zmian numeracji 
przepisów ustawy. 

 

3) po art. 8 dodać nowy art. ... w brzmieniu: 
„Art. ... W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148, z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 
i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 128, poz. 1351) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 95 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 
„§ 3a. W sprawie, o wykroczenie określone w art. 52b Kodeksu 

wykroczeń, postępowanie mandatowe prowadzi funkcjonariusz celny 
lub inspektor kontroli skarbowej, który w zakresie swego działania 
ujawnił to wykroczenie.”; 

2) w art. 96 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
„§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, w których 

oskarżycielem publicznym jest inspektor kontroli skarbowej albo 
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funkcjonariusz celny, można nałożyć grzywnę w wysokości do 3. 000 
zł.” 

- KP SLD 

- odrzucić 

 

U w a g a: przyjęcie tej poprawki spowoduje konieczność dokonania zmian numeracji 
przepisów ustawy. 

 

 
 
Warszawa, dnia 1 lipca  2005 r.  
 
 
 
 
 
             Sprawozdawca                           Przewodniczący Komisji 
 
 

             /-/Marek Wikiński                         /-/Cezary Grabarczyk 
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