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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

Ż dnia 9 maja 1972 r. 

~ sprawie powierzenia Państwowym_ Biurom Notarialnym w Dębnie I Gryflcach prow!dzenla ksiąg wleczrstych. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 
1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialqym pro
wad~enia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. -278) zarządza 
się, co następuje: 

§ .'1. Powierza się prowadzenie ksiąg wieczystych w wo
. jewództwie szczecińskim: 

. 1) Państwowemu Biuru Notarialnemu w Dębnie dla obsza
róv.r, powiatów chojeńskiego i myśliborskiego, 

. Zl Państwowemu Biuru , Notarialnemu w Gryficach dla 
obszaru powiatu nowogardzkiego. • 

§ 2. Trąci moc § l pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 1 czerWCa 1965 r. w sprawie określe- " 

, nia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowa
dzenie ksiąg wieczystych (Dz: U. Nr 26, poz; 177) w części 

dotyczącej powiatów chojeńskiego, myśliborskiego nowo-
~~k~~ . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem lipca 
1972 r . 

Minister Sprawiedliwości: W. Bewlow-icz 
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. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 5 maja 1912 r. 

w sprawie określenia wykroczeń, za 'które funkcjonariusze niektórych organów podlegającycli nadzorowi Ministra SpJaw 
, Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad I sposobu wydawania 

. upoważnień. 

Na podsIawie art. 61 § 2 Kedeksu postępowania w spra
wach o "wykroczenia (pz. U. z 1911, r. Nr 12, poz. 116) oraz 
w związku z § 1 pkt 8 i 10 rozporządzenia Prezesa 'Rady Mi
nistrów z dni'a fi grudnia 197\ r. w· sprawie nadania funkcjo~ 
na riuszom niektórych organów uprawnień do nakładania 

grzywien W drodze mandatu karnego .(Dz. U. Nr 35, poz. 308) 
zarządza się,~<? następuje; . 

§ 1. 1. FunkcJonariusze Korpusu Technicznego Pożar

nictwa upoważnieni są do o!łkładania grzywien w drodze 
mąndatu karnego za wykroczenia określone wart. 82 § l 
Kodeks~ wykroczeń (Dz. U . . z 1971 r. Nr 12, poz. 114). 

. 2. Upoważnienia do, 'nakładania 'grzywien w drodze man-
datu karnego wydają: ' . ), . 

l) wojewódzki (miasta wyłączonego z województwa) ko
mendarit straży pożarnycb- dla funkcjonariuszy Kor
pusu Technicznego Pożarnictwa pełniących służbę . w wo
jewódzkiej (miejskiej miasfa wyłączonego z wojewódz
twa) komendzie straży pożarnych oraz w pówiatowych 
(miejskich w miastach stanow.iących powiaty) komendach 
straży pożarnych, 

2) gł6wnyinspektor ochrony przeciwpożarowej '(starszy in
spektor ochrony przeciwpożarowej) dla członków Kor
pusu Technicznego Pożarnictwa pełniących służbę w re-

. '-, sortowych jednostkach ochrony ~rzeciwpożarowej. 
-;., § 2. l. Funkcjonariusze organów sanitarno-epidemiolo-~ 
gicznych służby zdrowia 'Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
upoważnieni są do. nakładania grzywien w . drodze' mandatu 

' kar.nego za wykroczenia określone w: 
l) art. ho, U1, 113,114, 116. i 111 Kodeksu wykroczeń, 
2) art. 26 · ust. l pkt l, 2, 4 ustawy z dnia 13 listopada 

1963 r~ o zwalczaniu chOról:t zakaznych (Dz.U. z 1963 r:. 
Nr 50, poz. 279 i z t91t r. Nr 12, ' poz. 115), . . 

,3) art. 32 'pkt t, 2; 4; 5, 6, 7 i 10 ustawy z dnia 25 listopada 
1970 r. o warunkąch zdrowotnych żywnoścj i żywienia 

(Dz. U. z t970 r. Nr 29, poz. 245 I z 197t r. Nr 12, 
poz. 115), . 

4) art. 18 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 160). 

2. Upoważnienia do , nakładania grzywien w drodze man- . 
datu karnego wydają: 

I} \ Dyrektor Departamentu Zdrowia i 'Spraw Socjalnych Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych - dla lekarzy ,Wydzia
łu Profilaklyki. i Lecznictwa Departamentu, dla dyrekto
rów zarządów zdrowia komend wojewódzkich (równo· 
rzędnych) MOicji Obywatelskiej oraz dla Szefa Wydziału 
Służby ' Zd~owia Wojsk Ochrony Pogra nicza i Szefa Wy
działu Sluiby Zdrowia Nadwiślańskiej Jednostki im. 
Czwartaków AL, 

2) dyrektorzy zarządów zdrowia ' i spraw socjalnYCh komend 
wojewóqzkich (równorzędnych) Milicji Obywatelskiej -
dla inspektorów sanitarnych i lekarzy ambulatoriów po

. wiatowych· Milicji Obywatelskiej oraz dla ,kier.owników 
ambulatoriów szkół Mihisterstw.a Spraw ,Wewnętrznych · 
i Milicji Obywatelskiej, 

3) Szef Wydziału Sluiby Zdrowia Wojsk Ochrony POg~d
niCza ~ dla ,szefów służby zdrowia brygad i starszych 
lekarzy oddziałów tych woj.,k, ' ' 

4) Szef Wydziału Służby Zdrowia Nadw.iślańskiej Jednost
ki im. Czwartak.?w AL - dla sta'~szych 'lekarzy oddzia
łów tej JednostkI. 
§3. Upoważ!lienie powinno zawierać datę wydania i tet~ 

min ważno.ści, o.znaczenie organu wydającego . upo\\'-ażnienie, 
powołanie podstawy prawnej, imi~ , nazwisko i stanowisko 
służbowe upoważnionego. funkcjQ!1ariusza, numer legitymacji, 
określenie -wykroczeń, za które -funkcjo.nariusz upoważniony . 
jest do nakładania. grzywiefl w drodze mandatu karnego, oraz 
obszaru lub zakładów pracy; na których terenie upoważnie
nie jest ważne. Upoważnienie powinno być podpisane przez 
osobę wydającą oraz opatrzorie pieczęcią. 
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