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ROlI'ORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 28 czerwca 1955 r. 

w sprawie przymusowego ściągania niektórych należnośCi państwowych. 

Na podstawie art. 37 ust. 2 dekretu z dnia 26 pa,ździern i ka 

1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W trybie egzekucji admin1stracyjnej podlegają przy
musowemu ściąganiu - oprócz należności wymienionych w 
alf t. 8 i 37 U5t. 1 dekretu o zobowiązania,ch podatkowych - na
leżności Skarbu Pallstwa or.az przedsiębi,opsrtw państwowych: 

1) za usługi 'objęte ZWyKłą działalnośdą przedsiębiorstw ra:
dio_ i telekomunikacyjnych, zakładów wodociągowych 

l kana,lizacyjn,ych,zakładów oczyszczania miillS!t i osiedli 
oraz przedrsoiębiorstw komunika.cyjnych i < tr.ans.portowych 

2) 

3) 

4) 

5) 

z ty tułu przewoż;u os ób i bagażu; 
za usługi ośrodków maszynovlych, z wyjątkiem należności 
za usługi świadczone na rzecz rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych; 
z tytułu podlegających zwrotowi stypendiów i kosztów 
związanych ze szkoleniem na skute.k niedopełnienia przez 
sZkolonego warunków szkolenia na koszt Państwa; 

" 

z tytułu sprzed,aży mienia ruchomego dokonanej na pod
stawie przepisów o majątkach opuszczonych i poniemie'c
kich; 
z tytułu k0tS2tów procesowych zasgdzonych przez sąd w 
postę,powaniu w/),zczętym w trybie § 2 rGzporząOz.enia. 

§ 2. 1. Przed w.szczęclem egzekucji wierzyciel )tieruje do 
dłużnika uwmnienie o zapłatę należności w terminie tygodniQ
wyro Gd dnia doręczenia upomnienia. 

2. Dłużnik może w.fiągu 14 dni od upływu terminu zakre
ślonego w upomnieniu (ust. l) wnieść do .sądu pozew o usta
lenie, że należność w całości lub w części nie iJsitnieje. Ciężar 
udowodnienia istnienia należnoś,ci. spoczywa w sporze na wie
rzycielu. 

, 3. O prawie wniesienia pozwu do sądu (ust. 2) należy p&. 
uczyć dłuŻ<Ilika w upomnieniu (ust. l) . W przypadku niezamiesz-.. 

czenia w upomnieniu . odpowiedniego pouczenia termin do 
' wniesienia pozwu ' biegnie od dnia doręczenia pouczenia. 

4: Wszczęcie egzekucji następuje na wnioS'ekwierzyciela 
dopiero w razie niewniesienia pozwu w przepisanym terminie 
lub cofni ęcia wniesionego pozwu albo"w razie p rawomoCnego 
oddalenia pozwu. 

5. Tytułami egzekucyjnymi są decyzje lub wykazy ustadl/\
jące zaległe należnośc i. Tytuł egzekucyjny zaopatruj e klauzu
lą wykonalności wierzyciel. Ty tulami egzekucyjnymi dla ko
sztów procesowych (§ 1 pkt 5) są orzeczenia sądowe zaopatrzo.. 
ne przez sąd klauzulą wykonalności. . 

6. Po bezskutecznym upływie terminu wskazimego w upo
mnieniu (U's1. '1) może na uzasadniony wniGsek wierzyciela na.. 
stąpić zabezpieczenie należności; zabezpieczenie traci skutecz
ność, jeżeli wierzyciel nie wystąpi z wnioskiem o wszczęd. 
egzekucji przed upływem 3 miesięcy od dnia uprawomocnie
nia się wywku oddalającego pozew, . a jeżeli pozew nie wstał 
wn!esiony ~ od dnia zabezpieczenia należności. 

§ 3 . . Rozporządzenie nie ' stOsuje się do należności podlej
gających w razie sporu orzecznictwu państwowych k()misjl 
arbitrażowych. 

§ 4. Spory wszczęte w sądzie o należnoŚoCi wymienione 
w § l przed dniem wejścia w życie. niniejszego rozporządzenia 
toczą się nadał w trybie dotychczaJsowym. Orzeczenia . sądowe 
zapadłe w tych sprawach podlegają wykonaniu w trybieegze-
kucji sądowej. ) 

§ 5. Trad moc § 71 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 7 września 1951 r. w !Sprawie wykonania dekre tu o zo
bowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 50, poz. ~2). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogroszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Kole 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

~ dnia 23 lipca 1955 r. 

w sprawie wpisu odmian' roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych. 

Na podstawię art. 4 ust. 3 dekr~tu z dnia 2 lutego 1955 r. 
. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 6, poz. 33') zarz·ądza się, co nastę
puje: 

§ 1. 1. NOwe odmiany roślin uprawnych wp1suje się do 
rejestru odmian Qlryginalnych na wniosek ich al\ltorów lub ak
tualnych hodowców, a gdy hodowla nowej odmiany prowadzo
na jesrt w ins'tytucji uspołecznionej -.,.. na wniosek tej ins·ty
łucji. 

2. W przypadku gdy autor nowej odmiany jest pracovmi
Idem instytucji Uispołe'cznionej, w której prowadzona jest ho
dowla tej odmiany, instytucja ta ma obowiązek uzyskania po
twierdzenia przez autora danych zawartych we wnio'slm. Mini
ster Rolnictwa moż~ z ważnych przyczyn zwoIqić i~trt~~tę od 
oQOWi.ązl\u uzy&k.ania tego potwierdzenia, 

§ 2. 1. Wniosek o dokonanie wpisu nowej odmiany do 
rejestru odmian oryginalnych może być złożony po wytworze
niu przez wnioskodawcę takiej przynajmniej ilości nasion elity, 
jaka odpowiada normie ustalonej przez Ministra Rolnictwa dla 
danego gatunku rośliny. 

2. Wniosek. powinien być złożony według WZOTU, który 
określi Minister Rolnictwa i ogłosi w Monitorze Polskim. ' 

3. Do wniosku należy dolączyć dokumentację zawierają
cą wyniki doś,viadczeń ścisłych, przeprowadzonych w ciągu 
2 lat, przemawiając.ych za tym, że odmiana posiada pożądaną 
wartość gospodarczą. 

~. W wyjątkowych przypadkach Minister Rolnictwa mo
ie ~olnićwnioskodawc~. od obowi.'lZku okreslonego w ust. 3! 
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