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organ zarządzający wykonanie ,k.ary grzywny 'wstrzymuje 
doręczenie ukaranemu Wezwania d,o wpłacenia grzywny. je
żeli służba ta ma trwać nie dłużei. niż 3 mie~iące, a w wy~ 
padkach gdy służba _ ta ma trwać ponad 3 miesiące - prze
syła _do -wiadomości dowód<:y jednostki wojskowej, w której 
ukarany pełni -słu±bę wojskową, ódpis oJ zeczenia o ukara
niu (nakazu karnego) oraz wezwarii-e do , wpłacenia grzyw
ny w celu doręczenia ukaranemu żołnierz-owi. 

2. Jeżeli -żołnierz nie uiści w nakazanym - terminie 
grzywny orzeczonej bez za m ia.n y 'na karę aresztu zastępcze
go, organ zarządźający wykonanie t.ej kary odracza jej wY7 
konanie do czasu zwolnienia ukaraneg,o żołnierza z czynnej 
służby wojskowej i zawiadamia o tym u~aranego w sposób, 
określony w ust 1. 

3. W 'razie nieuisiczenia przez -ukaranego- żołnierza -w 
terminie grzywny orzeczonej z 'zamianą ' na karę aresztu za

' stęp<:zego, wykonuje się karę zastępczą na - zasadach prze
widzianych w} 5. 

§ 4. 1. Odrocrenia wykonania kary grzywny (§ 3) nie 
stosuje się dozołnierzy pełniących zawodową lub -okresową 
służbę . wojskową. 

- 2. Grzywna nie uiszcwna w te"rminie przez żołnierza 
pełniącego zawodową lub okresową służbę wojskową podle- ' 
ga ściągnięciu n.a zasadach ogólnych. 

§ 5. 1. Karę aresztu zasadniczego i zastęp€zego wyk'o
nuje się po zwolnieniu ukaraneg-o -z czynnej służby wojsko
wej. 

\ 
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2. Jeżeli ze względu na czas trwania służby -woj
-skQwej miałoby nastąp ić przedawnienie wyk<Hlania orzeczo
nej kary aresztu przed zwolnieniem ukaranego z tej służby, 

. órgan zarządzający wykona.nie ]<.aryaresztti odracza jej wy
k-onanie do- czasu zwolnienia żo'łnieria z tej służby. 

3. O odroczeniu wykonania kary aresztu organ zarzą

dzający wykonanie zawiadamia ukaranego 1'. jednocześnie 
przesyla dowódcy jednostki wojskowej, w której ukarany 

-pehli służbę, do wiadomości Odpis orze<:zenia o ukaraniu. 

§ 6. 1. W stosunku do żołnierza -oclbywającego słuŻ'bę 

wojskową przez okres dłuższy niż 3 miesiące można zasto
sować odstąpienie od wykonania orze<:zonej kary grzywny 
lub aresztu, Jeżeli ukarany żołnierz w czasie odbywania tej' 
służby swoim zachowaniem· i 'wzorowym ' wykonymniem 
obowiązków -- służbowych dał podstawę do _przypuszczenia, 
ż"e n'ie popełni już podobnego wykroczenia. : 

2. O -odstąpieniu od wykonania kary orzeka organ, któ- 
ry karę wymierzył, na umotywowany wniosek dowódcy jed
nostki wojskowej, w której ukarany odbywa służbę woj- ' 
skową. -

§ 7. Wykonanie rozporządzenia ,porucza SIę Ministrom 
ObI·ony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. 

§ 8. Rozporządzenie wchodźi W życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z, dnia ' 26 pażdziernika 1968 r. 

w sprawie zmiany granic miast~ Ujazd w powlecłe strzeleckim, województwie opolskim. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 19-50 r. 
o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa 
(Dz. li. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co _ następuje: 

§ 1. 1. Z miasta Ujazd w powiecie strzeleckJm, woje
wód~twie - opolskim wyłącza się ,obszary wsi Stary Uja.zd 
i Państwowe Gospodarstwo Rolne Ferdynand o powierzchni 
853,7385 ha i włącza si~ je do gromady Zimna Wódka w 
tymże 'p,owiecię i województwie. 

2., Nowa granica miasta Uja'Ld i gromady Zimna Wódka 
biegnie od punktu grankzneg.o 164-a, znajdującego się _po 
za<:hodniej stro'llie drogI polnej bie~nącej z osiedla Sławię: 
ciee do wsi Zalesie Sląskie. linią łamaną, miedzą, w kierun
ku południowo-wschodnim do punktu granici neg-0149, 
gdzie załamuje się w kierunku ppłnocnym i biegnie zachod
nią kr,awędzią drogi polnej <10 punktu granicznego 148, 
skrę<:aw kierunku północno-wschodnim i biegnie połudn'iową 
krawędzią , drogi polnej,' linią łamaną, do punktu graniczne
_~lo 143, załamuje się w ki,erunku północnym i litnią ła
ma:ną, wschodnią krawędzią d,r-ogi polnej, do punktu granicz
negob ''1'39, skręca wk,ierunku północno-za~hodnim i' biegriie 
południową krawędzią drogi lączącej miasto Ujazd z Pań-

-stwowym Gospodarstwem Rolnym Ferdynand do punktu gra
niczneg,o 137, skręc.a w kierunku północno-zachodnim 

i biegnie miedzą- do punktu granicznego 134, skręca w 
-kiemnku północno-zachodnim ,i biegnie linią prostą -wschod
nią krawędzią d-rogi polnej do punktu graniCZriego 132a, 
załamuje się w kierunku -północno~wschodnim i miedzą w 
linii prostej biegnie do punktu 165, przedni! drogę łączącą 
miasto Ujazd z Państwowym Gospodarstwem~ Rolnym Fer
dynand i biegnie linią prostą do punktu granicznego 166; 
.stąd sk"ręca -w kierunku północno~wschodnim i biegnie po- 
łudniowym brzegiem drogi polnei lińiąłamahą do -punktu 

-171, załamuje się i biegnie linią łamaną w kierunku drogi 
Ujazd - Stary Ujazd dó punktu J 79a, stąd linią łamaną do 
punktu 181, a nastę'pnie północną krawędzią rowu, liniąła
maną do punktu 184 i dalej linią łamaną, miedzą, do punktu 
gr,aniczneg,o 205a, -a następnie 'północną krawędzią drogi pol
nej w kierunk\l północno-wschodnim linią łamaną do punk
tu 242a i da !ej miedzą, linią łamaną.. dobiega do punktu 244 
znajdującego się na -skraju szosy _ Ujazd-Strzelce Opolskie , 
gdzie styka s i ę z dotychczasową granicą .miasta. 

§ 2. - Rozporządzenie wchodzi w życie z dhiem 1 stycz
__ nia 1%9 r. 

Prezes Rady Ministró w:_J. Cyrankiewicz 
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