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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINUiTRÓW 

z dnia 15 grudnia 1965 I:. 

w spriłwle utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium . Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Katowicach. 

Na podstawie' § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 października 1954 ,r. w sprawie komisji do spraw szkód 
-górniczych (D~. U. Ńr47, poz. 226) . zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Nar,odowej w 
Katowicach tworzy się: 

, 1) Okręgową Komisję do Spr.aw S,zkód Górniczycł:l w Ka
to;v,:ip acli - dra częściob~zaru województwa katowickie-
go, obejmującego: ' 
aJ miji'sta : Będzin, Bielsk0-Biala, Chorzów, Cze1adź, Czę

stochowa, ' Dąbrowa Górnicza, Katowice, Myslowke', 
Siemianowice, Sląskie, Sosnowiec, Swiętochł'bwice, Ty-

. chy, Zawiercie, 
b) powiaty: będziński, bielski, częstochowski,kłobucki, 

, myszkowski, pszczyÓski, tyski, zawierciański, 

2) Okręgową Komisję do Spraw Szkód Górniczych w By to-
, miu - dla części obszaru województwa katówickiego, 
obejmującego: 

a) miasta: Bytom, Ruda Sląska, 
b) powiaty: lubllnie~ki, tarnogórski; 

. , 

3) Okręgową Komisję do Spraw, Szkód Górniczych w Gliwb : 
cach - dla obszaru województwa opolsktego oraz dla , 
części obszaru województwa katowickiego, obejmują'· 
cego: 
a) miasta: Cieszyn, Gliwice, Rybnik, zabrze, 
b) powiaty: cieszyńs-ki, gliw.icki; rybnicki . · wodzisławsk i.. 

§ 2. Tracą moc: 
1) § 1 pkt 3 rozporządZenia Prezesa Rady Młnis-trów z dnią I 

15 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia okręg<?wych 
komisji do spraw szkód, górniczych ,oraz _ ustalenia siedzi
by odwoławczej Jwmisji 'do' spraw szkód' górniczych 
(Dz. U. Nr 56, poz. 280), 

2) § 9 ust. 1 zatządzenia nr 290 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawje szczegółowej orga
nizacji , komisji do spraw szkód górniczych (Monitor Pol
ski Nr 120, poz. 1692). 

§ 3. Rozporządzenie ' wchodzi w źycie ' z dniem 1 stycz- ' 
nia 1966 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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. ,~ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA . SPRA WIEDUWOSCI 

z dnia 8 grudnia 1965 r. 

. w sprawIe egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych I kosztów postępowania sądowego. 

Na podstawie art. 1080 § 2 Kode,ksu postępowania, cy
wilnego, zar~ądza się, co następuje: 

§ L W sprawach dotyczących egzekucji sądowej grzy
lWien, ka,r pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępo

wania sądoweg,Q stosuje , się przepis.y Kodeksu pos tępowania 
"cywih}ego o egzekucji na rzecz jednostek gospodarki uspo
łęcznionej, jeżeli przepisy poniższe nie stanow ią inaczej. 

§ 2. Prawomocn~ orzeczenie n.akładające obowiązek uis,z
czenia grzywny, _ kaFy pieniężnej, opłat sądowych i kosztów 
ipostę.powimia sądoweg'o podlega eg.zekucji bez opatrywa
,Dia' go' 'klauzulą wykonalnoś'ei. 

§ J. Jeżeli po wydaniu orzeczenia obowiązek uisz,cze
ni a należn0ści pr~eszedł na inną/, osobę, sąd nada klauzulę 
wykonalno,śd przeciwko tej osobie. 

§ 4. Polecenie wszczęcia egzekucji wydaje sąd lub pro
kUlri![or. Do polecenia dołącza się oąpis Orzeczenia. 

§ 5. W sprawie, w której dokonano zabezpieczenia rosz
czeń Sk,arbu Państwa, w poleceniu wszczęcia egzekucji na
l eźy wskazać organ egzekucyjny, który wykonał postano
wienie o zabezpieczeniu. 

. - . 
§ 6. Kornornikobowiązany jest dokonać z urzędu wszel

kich · czynności zmierzających do wyegzekwowania docho-

dzonej naleźności, choćby przepis szczególny uzaleźniał po
djęcie czynności od wniosku wlerzyc,iela. Jednakże egzeku
cja z nieruchomości oraz Z:iłstosowanie wobec dłużnika środ
ków przymusu wymagają wyraźnego polecenia sądu lub pro
kuratora. 

§ 7, W razie potrzeby komornik przeprowadzi z urzędu ' 
dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego 
dłużnika, a także miejsca zamieszkania dłuźnika . Może ~on 

równieź wystąpić do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. 

§ 8. ' Przepisów' o umorzeniu egzekucji na skutek bez
czynności wierzyciela oraz o przekazywaniu przez zakład 
pracy zajętego wynagrodzenia za pracę bezp.ośrednio wie
rzycielowi nie stosuje się . 

§ 9. W postępowaniu sądQwym wS,zczętym na skutek 
powództwa przeciwegzekucyjnego, sk,argi na czynności ko
mornika a'lbo wniesionego W toku egzekUcji środka odwo
ła,wczego za Skarb Pańs twa podejmuje c zynn ości procesowe, 
sąd, . a jeźelipo lecenie .wszczęcia 'egzek uc ji w ydane zos t ało 
przez prokurator a - prokurator. • 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem o g ł o
szenia. 

Minister Sprawiedliwośc i : S. Walczak 
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