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a, także i inne ziemio'płody oraz zapasy paszy i ściółki nie
zbędne dla inwentarza żywego na ten okres, 

2) nadwyżki koni i bydła pona.ct ilo,ści wymienione w -art. 50 
dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pie
niężnych, jeżeli są niezb~dnedo prov."adzenia g~lspodar
'stwa, 

3) 'trzodę chlewną kontraktowaną, jeżeli waga nie odpowiada 
warunkom handlowym, a termin dOIs tawy nie upłynął bądż 

nie upływa w miesiącu przeprowa·dzcnia egzekucji, 
'4) l parnik , 1 uprząż na każ.u.ego posiadanego konia, 
5) naleiności za mleko. 

3. U dłużników złośliwie uchylających się od zapłaty 
należ.ności może być doko'nana egzeku cja na ruchomościach 
i należnościach wymienionych w ust. 2, ale tylko mi podstawie 
uchwały prezydium powiatowej rady narodowej , podJ~tej na 
wniosek organu finansowego po wy,słuchaniu opinii prezydium 
gromadzkiej rady narodowej, Oplni·a prezydium gromadzkiej 
rudy narodowej powinna być poprzedzona osobi,stą rozmową 

przewodniczącego prezydium ' gromadzkiej rady narodowej z 
dłużnikiem. W uchwale :SIWej prezydium powiatowej 'lady na
rodowej ust ali, w jakim rozmiarze może być p-rzeprowadzona 
egzekucja bez poderwania egzystencji gospodars twa podatn;ka. 

§ 3. 1. Nie wdraża się egzekucji, a egzekucję wdrożoną 
w.str:.::ymuje się w stosunku do dłużn ika w przypadku złożenia 
I przyjęcia przez organ finansowy cesji ' należnolici przypada
jącej dłużnikowi od jednostki gospodarki uspołecznionej z ty
tułu dostaw towarowych. W tych przypadkach organ finanso
wY, może jednak dokonać zajęcia zabezpieczającego. _ 

2.. W razie niezrealizowania cesji w terminie w niej okre
ślonym z winy składającego cesję egzekucja powinna być prze
prowadzona bezzwłocznie. W tym przypadku przepisy o npom
nieniu egzekucyjnym i o terminie sprzedaży nie mają zasto
sowania. 

. 3. Mini'ster Finan5ów określi szczegółowe zas'ady i tryb 
przyjmowania cesji. 

§ 4. 1. Zajęte w trybie egzekucji admini-stracyjnej świad
czell pieniężnych inwentarz żywy, zboże, inne ziemiopłody, 

owoce, drób oraz ruchomości nie używane, stanowiące przed
miot obrotu handlowego (towary). sprzedaje się według cen 
obowiązujących gminnym spółdzielniom "Samopomoc Chłop
ska" lub innym jednostkom handlu uspołecznionego w zależ-
ności od rodzaju ruchomości. ' -

2. Konie, bydło rasowe, krowy mleczne mogą być -sprze
dane także państwowym goopodarstwom rolnym bądź 'rolni
czym -spółdzielniom produkcyjnym, jednak po cenach nie niż-

szych od cen płaconych w punktach skupu za zwierzęta hodo
~~' -

-§ 5. 1. Maszyny i urządzenia Tolnicze z wyjątkiem ciągni
ków i silników spTZedaje się państwowym ośrodkom maszyno
wym, p ailis·twowym gospodar,stwom rolnym, rolnkzym spółdziel
niom produkcyjnym po cenie OLsiza·cowania okreśLonej w proto
kole zajęcia . Cenę oszacowania ustala się przy współudziale 
biegłego . Bieglyr'l nie może być pracownik w ymienionych 
podmiotów ge;·spo-darki uspołecznionej. 

2. Ciągnik i i ·silniki sprzedaje <się na zasadach i w trybie 
określo:lych odręhnymi przeptuami . 

§ 6. 1. SpTZooaż ruchomości wymienionych w §§ 4 i 5 nie 
może być dokonana przed upływem 15 dni od daty dokona
niCI Zdjęcia . 

2. Sprzedaż ta może być dokonana w te·rminie wcześniej~ 
6Zy1"l1, a nawet w dniu dokonania zajęcia, gdy: 

l) dłużnik złośji·wie uchyla się od płacen i a nal eżności, 

2) ces.ia należności dłużnika za dostawy towarowe nie zo
stala zrealizowana z jego winy. 

§ 7. ' Jeśli sprzedaż ruchomości, co do których mają za
stosowanie §§ A i 5, nie może być dokonana . w trybie określo
nym w tych przep'isach, wówczas odbywa się ona w trybie i na 
zasadach przewidzianych w d,ekrecie z dnia 28 stycznia 1947 r. 
o egzekucji admini!stracyjnej świadczeń pieniężnych . 

§ 8. 1. W stosunku do dłużników złośliwie uchylających 
się od uiszczenia należności, co do których --za·chodzi uzasad
niona obawa, że późniejsza egzekucja może być bezskuteczna, 
organ finansowy może dokonać zabezpieczenia należności przed 
terminem jej płatności. 

2. Zaj ęcie zabezpieczające -staje się zajęciem wykonalnym 
po upływie terminu płatności w odniesieniu do nale.żności, co. 
do któTych nie ma obO\yiązku doręczan.ia upomnień, a w od
niesieniu do należności, co do których ten o:bowiązek Istnie
je - po upływie dni siedmiu od dnia doręczenia upomnienia . 

§ 9. Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają nor
my dla poszczególnych rodzajów wydatków egzekucyjnych. 

§ 10. Minister FinaIliSów określi szczegółowy tryb postępo
w[,nia egzekucyjnego' w zakresie świadczeń pienięoinych od 
rolników. 

§ ' 11 . Tracą moc przepisy dotyczące przedmiotów unor
mowanych w niniej<s,zym rozpQTządzen'iu. 

§ 12. Wykonanie rozporządzenia porucza się PrezesowI 
Rady Ministrów i Ministrowi Finansów. 

§ 13. Rozporządzenie wchodZii w życie z dniem ogłoszenia. 
Preżes Rady Ministrów: J. ,CyrankiewiCz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 15 czerwca 1955 T. 

w sprawie utworzenia sądów powiatowych w Białymstoku. 

Na podstawie art. 4 § 3, art. 5 § l, art. 6 i art. 11 prawa o' pdch , Mońkach i Sokółce powierza się Sądowi Powiatowemu 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39', poz. 360) dla miasta Białego-stoku W Białymstoku. 
oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rze- § 4. Prowadzenie re jestrów handlowych i innych, przeka
czowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U.- z 1946 r. Nr 57, zanych ustawami sądom powiatowym, dla okr~gów Sądów Po-
poz. 321) zarządza się, co następuje:, wia towych: dla miasta Białego·stoku , p,owiatu białostockiego w 
<, § 1. Tworzy się: BinJymstok u, w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Mońkach, Sie-

I) 
mia tyczach i Sokó!ce powierza się Sądowi Powiatowemu dla 

Sąd Powiatowy dla miasta Białego-stoku w Bi ałym-
.stoku, 

2) Sąd Powiatowy w Bidłymstoku z obszarem właściwości 
obejmującym powi at b i ałostocki . 

§ 2. Tworzy się Wydział dla Nieletnich ( Sąd dla Nielet
nlch) w Sądzie Powiatowym dla miasta Białegostoku w Bi ćtłym
stoku dla okręgów Sądów Powiatowych w: Bielsku Podlaskim, 
Hajnówce, Kolnie, Łapach, Łomży, Mońkach . SiemilJ.tyczach, 
Sokółce, 'Wysokiem Mazowieckim, Zambrowie, dla miasta ' Bia~ 
łegostoku i dla powiatu białostockiego w Białymstoku . 

§ 3. Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbio
rów dokumentów dla okręgów Sądów Powiatowych: d-la mia
sta Białegostoku, powiatu białostockiego w Białymstoku , w Ła-

miastn Bi ałegostoku w Białymstoku . 
§ 5. Sprawy, które przed dniem wej ścia w życie tego roz-

porządzen ia należały do właściwości Sądu Powiatowego w Bia
łymstoku i do sądu tego wpłynęły, toczą s iG w Sądzie Powiato
wym dla mias ta Białegostoku w Białymstoku aż d o ich zakoń-
czenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l pa,ździer

nika 1955 r. i równocześn,ie trąci , mpc .rozporzą1zeni.e ,tv1tn,~.st,r;a , _ 
Sprawiedliwości z dnia 27 lioS"topada 1950 r. o dostosowaniu są
dów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o znie_ 
sieniu sądów zbędnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 54, poz. 496) w czę
ści dotyczącej Sądu Powiatowego w Białymstoku. 
Minister Sprawiedliwości: w z. H. Cieśluk 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Drukarni Akcydensowej w Warszawie, ul. Tamka 3. 
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