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3) w § 2 ust. 2' - przekazuje się w terminie do 20 dni
po upływie miesiąca, w którym nastąpiło , wyt"'orze,nie ' wyrobtt lub wykonanie usługi.
''''''''

5. Traci moc § 2 pkt. 1 i 4 oraz § 3 ust. 1 i 6 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej
z dnia 31 grudnia 1983 i. w sprawie zasad i trybu dok 0,§

Poz. 139, 140 i 141

nywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy
paliw, energii" surowców i materiałów (Monitor Polski
z 1984r. Nr 2, poz. 18 i z 1986 r. Nr '17, poz. 108)..
Rozporządzenie

§ 6.
szenia.

wchodzi w zycie z dniem

ogło

Prezes Rady..Ministrów: w z. Z. Szalajda

140
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 'HANDI:-U WEWNijTRZNEGO I USŁUG

z , dnia 3 lipca 1.987 r.

-.,
nnlenlające rozporządzenie

w sprawie zasad , sprz~daży towarów 'w jednostkach handlu detallc,z nego oraz
placówkach gastronomlcmych.

-

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 września
1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z 1982 r. Nr 36.
poz. 243 z 1985 r.Nr 23, poz. 100) zarządza się, co na-

nego oraz placówkach gastronomicznych (Dz. U, Nr_ 8.
poz. -46 i z 1984 r . Nr 56, poz. 286) skreśla się wyrazy
"do odbioru programu czarno~białego".

,_stępuje:
§ 1. W § 8 w ust. 2 rozporządzenia Ministra Handlu
Wewnętrznego i Usług z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie

§, 2.
szenia.

zasad sprzedaży' towarów w Jednostkach handlu detalicz-

Rozporządzenie

wchodzi

.w

Minister Handlu Wewnętrznego

~ycie :t

dniem

Usług:

J.

ogło-

Jóźwiak

,
141
, ~'

ROZPORZĄDZENIE ' MJNIS1JłÓW OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNijTRZNYCH

z dnia 20 lipc:a 1987 r.
w sprawie wojskowego
zmianę

obowiązku meldunkowego'" oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą
miejsca pobytu przez osoby podlegające oboJflązkowi służby wojskowej.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967' r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U.z 1984 r. Nr 7, poz. 31)
zarządza się, co następuje:
'
Rozdział

§ 1. 1. Wojskowy( obowiązek meldunkowy spoczywa

na osobach

podlegających obowiązkowi służby

2) wojskowy
2.

obowiązek

meldunkowy szczególny.

obowiązek
meldunkowy szczególny
niezależnie od wojskowego obowiązku mel-

WojskowY
się

~

, dunkowego , ogólnego.

Przepisy ogóJae
wojskowej.

, 2. Obowiązek 'uzyskania zezwolenia - na pobyt czasowy za granicą; ąpoczywa na określonych w rozporzą
dzeniu osobach 'podlegających Óbowiązkowi służby ,wojskowej, w tym również zastęPczej służby poborówych
", oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej.
3. Obowiążek uzyskania :tezwolenia dowódcy jedno,stki wojskowej na zmianę miejsca pobytu spoczywa na
żołnierzach zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej
przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy
, jednostki wojskoweJ- do cZ,asu przeniesienia ich do
rezerwy.
§ 2. , 1. Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:'

na

l) wojskowy obowiązek meldunkowy ogólny,

spełnia

l ,

zezwoleń

§ 3. Przez użyte w ,rozporządzeniu ' określenie "terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego" należy rozumieć terenowy organ a~inistracji
państwowej o właściwości szczególnej do spraw społecz
no-administracyjnych stopnia podstawowego.
Rozdział

Wojskowy ,

~bowlązek

§ 4. 1. Wojskowemu
ogólnemu podlegają:
'

l)

2

meldunkowy ogólny

obowiązkowi

meldunkowemu

m,ężczYŻDi począwszy od dnia, w któiym obowią
" zani są zgłosić się do rejestracji przedpoborowych
w 'roku, w którym kończą 18 lat, do końca roku kalendan:owego, ,w którym kończą 50 lat, a mający

~~~~~'*~;~'~/" il;:ir'~>i~'-?~\?-~';{:',: ~'~')!-:;:-?,~::~~9:':,' 'fJ?Y~\;':'~P;~:~<;:-:' ('7'::',[;",' :(~/,r;:;.' : :',
"
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tiOletŁ

Poź. ,

obowiązkowi

2) kobiety przeniesione do rezerwy ~ począwszy od
dnia następnego po przeniesieniu do ' rezerwy do
końca roku kalendarzowego, Vi którym kończą 40 lat.
a mające stopnie chorążych lub stopnie ofice,rskie - 50 lat życia.

3) w ust. 1 pkt 10 - przez -zgłoszenie informacji tere~
nowemu organowi administracji państwowej stopnia
podstawowego, właściwemu że względu na
pobytu stałego poborowego.
1. Zgłoszenie

§ 6.

obowiązkowi
określonych:

2. Wojsk9wemu oboWiązkóWi meldunkowemu 'o gólnemu nie podlegają jednak . osoby określone w usl 1,
które:
'
l)
, 2)

zostały uznane ze względu na stan zdroWia za
niezdolne do służby wojskowej,
'
pełnią <.-zynną "łużbę wojskową.
,

' § 5. , 1.
polega na:

I

~ojskowy

•

1) zameldowaniu

się

oboWiątek

we,mu

trwałe

,'
meldunkowy ogólny

w miejscu pobytu

2) ~ § ' '5 ust. l pkt 9 - następuje pr~ezokazanievt. ; ,~.,
wojskowej komendzie uzupehtień dokumentu stW:iet; ",'.,
dzającego daną"zmianę albo przez przesła~ie listem",
poleconym odpis~ takieg~ dokumentu, a ' , w 'razie::
~kreślenia z Hstystudentów, okazanie (przesłanie6(J:,.
, pisuLdecyzji dziekana wydziału ~ w terminie 14 dnf "
od dnia powstania zmiany,
-''' ,
'.':-~

stałego,

3) zameldowaniu o przedłużeniu pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
,
~,

3) w § 5 usl 1 pkt 10 -- następuje 'przez przedstawi~nie : '
organowi, o którym Iilowaw pkt 1, wypełnionego , '
i podpisanego przez 'p oborowego formularza, ,
wiednio najpóźniej 'w dniu wyjazdu · albo przed
~em czwartej doby, licząc od dnia powrotu.

4) zameldowaniu o zmianie adresu w ,miejscu pobytu.
stałego lub w miejscu pobytu czasowego trwającego
ponad 2 miesiące,
'
wymeldowańiu ' się

"

z miejsca pobytu

przez osoby podlegające
meldunkowelll.\l

l} . w § 5 ust. 1 ' pkt 1-8 - następuje przez nT., .. ńc:ł"
nie terenowemu organowi adIDinistracji
stopnia podstawowego wypełnionego - i
formularza meldunkowego w terminach
w przepisach " ewidencji ludności oraz okazanie
wojskowego dokumentu osobistego lub-potwier~~y. : "
zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
".: ,.

2) zameIdo'Waniu ' się ' w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące,

5)

pOzostaje osoba podlegająca
meldunkowemu,

dencji

życia;

stałego,

.

.

'.,

6) wymeldowaniu się z miejsca pobytu czasowego zgi""

-

2. Studeąci i absolwenci szkół wyższych,. którzy pod~ •

legali wojskowemu o,!>owiązkowi meldunkowemu szczegól- :'
nemu,przy zgłoszeniu zmian, o których 'mowa w § ..!i '
7) zgłoszeniu wyjaząu ża granicę na pobyt czasowy ' usl 1 pkt 1-8, przedstawiają- ponadto kartę powołańia :':,
trwający ponad 2 miesiące,
do czynnej służby·wojskowej - jeżeli zgłoszenie zmian ','
8) zgłoszeniu powrotu z pobytu czasowego za granicą następuje w okresie od dnia doręczenia tej' karty do . ';' .
' ~ ., stawienia się do odbycia długotrwałego przesźko- '
trwającego. ponad 2 miesiące, '"
lenia wojskowego.
""
,. !
9) zgłoszeniu:
szonego na .. okres ponad 2

a)

miesiące,

ukończenia
średniej;

zasa,dniczej szkQły zawodo~ej,
policealnej lub . szkoły wyższej,

szkoły

Rozdział

Wojskowy obowlązękmeld.owy szczególny

b) kierunku studiów i liczby zaliczonych lat' studiów ....:... w razie skreślenia z listy studentów
szkoły wyższej~ ,

§ 7.
Wojskowemu
szczególnemu podlegaj~

. c) uzyskania tytułu kwalifikacyjnego przyznawaJtego
robotnikom,
d) uzyskania kwalifikacji zawocłoWych innych n1Z
, uzyskane w szkołach określony,ch pod lit. a). "

.

10)

zgłoszeniu

~

przez poborowyCh:

al opuszczenia miejsca PQbytu stałego w związku
z wyjazdem na pobyt 'czasowy trwający ponad
2 miesiące,
b) POwrotu z miejsca pobytu czasowego trwającego
ponad 2 miesiące do miejsca pobytu stałego.
się

2. Wojsko"'Y obowiązek meldunkowy ogólny spełnia
w zakresie określonym:
'-

1) w ust. t pkt 1-8 - łącznie ,z obowiązkiem mtHdunkgwym wynikającym z przepisów o ewidencji ludności ,-

2) w ust. 1 pkt 9 - przez zgłoszenie powstałych zmian
w wojskowej komendzie uzupełnień~ w której , ewi-

3

'

obowiązkowi

,

melduDkowettl\L:':

'

1) żołnierze rezerwy posiadający karty
2) Studepci i absolwenci szkół wyższych w 9kresie Od \ ,
dnia przeznaczenia do . dnia powołania ich do odbycia długotrwałego przeszkolenia ,wojskowego.
Wojskowy

§ 8.

polega na
uzupełnień:

obowiązek

zgłoszeniu ' właściwej

meldunkowy szczególny
wojskowej , komendzie' "

'

l) zam,tdowania, się w miejscu PObytu, s,tałeg,o lub po- /
~yt.(i czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
2) zameldowania o Zmianie adresu w mleJscu pobytu '
Stałego lub pobytu czasowego
trwającego
ponad
2 miesiące,
,}) wymeidowania się z miejsca pobytu stałego lub po~ ;, '
bytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
/

"

4) wYjazdu z miejsc'a pobytu stałego na pobyt czasowy '
trwający ponad 2 miesiące
powrotu z tego l>0bytu,

';t, ....

"

..

"..,~ .

.\
.~.; '\ .

.

"

.... .. ':;"
..~:

"

'_. '.(.:

"

:.;

/

,
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·5) wyjazdu za . granicę na pobyt czasowy
2 miesiące ' i powrotu z tego pobytu.

trwający

o którym mowa:
l)

dziny z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego
trwającego ponad 2 fńiesiące jeżeli .dowódca poleci
~m spełńianie tego obowiązku.
.

ponad

§ 9• • 1. WQjskowy obowiązek meldunkowy szczegól..

w § 8 pkt l - spełnia się osobiście w wojskowej
komendzie uzupełnieli właściwej ze względu na nowe
miejsce .pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
..

l~~

2. Zawiadomienia dokonuje się w sposób ustalony
. przez' dowódcę jednostki wojskowej.

RozdziaJ 4

w § Ś pkt 2-5 - spełnia...się osobiście w wojsko'wej UzysJdwanie zezwoleń na pobyt czasowy za granicą
komendzie uzupełnień właściwej ze. względu na do"::
§ 12. l. ObOwiązkowi uzyskania zezwolenia na potychczasowe miejsce pobytu ,stałego lub czasowego ~
trwającego ponad 2 .mieSiące
byt czasowy ~a granicą podlegają: ·
..
przez złożenie wypełnionego formuljuza .przedspełQie1) poborowi, którzy nie stawali jeszcze do poboru -'JJiem wojskowego pboWią$.u meldunkowego ogólnego;
z dniem ·1 stycznia roku,.. w którym końc~ci 19 lat
' 'pl'.z y spełnianiu wojskowt"go obowiązku meldunkowego
życia,
.szczególnego ńależy pnedstawić wojskowy. dokument
()sobj~ty ..
. 2) poborowi przeznaczeńi do odbycia zas.a dniczej służby
wojskowej, zastępczej służby poborowych oraz Za';2. Zgłoszenie prZez osoby podlegające wojskowemu
sadniczej
.służby ' w obronie cywilnej - z dniem prze, obowiązkowi ,' meldunkowemu szczególnemu zmian '. okreznaczenia do tej służby,
ślonych:
.
l) w § 8 ,pkt l i 2 - powinno nastąpić przed upłyWem
czwartej doby od powstania zmiany;

w § łł pkt 3 -

powinno nastąpić najpóźniej w dniu
.

wymeldow~nia się;

3) w§ 8 pkt 4 i 5 -

dniu wyjazdu. oraz w

przy

powimto
ciągu

nastąpić najpóźniej w
2 dni od - dnia
powrotu;
--""
.
-

formularza, o którym mowa w ~ust. l,
, . wojskowa _komenda uzupełęień dokonuje Odpowiednich
adnotacji Vi wojskowym dokumencie osobistym w razie,
wymeldowania się z miejsca pobytu stałego l~b pobytu
cZasowego trwającego ponad 2 ,miesiące albo "zameldQ.w ania się na laki · pobyt" wwodujących zmianę przynal~ości .ewidencyjnej do wojskowejkome,n dy uzupełnień~
3.

składaniu

4. · W razie gdy

3) poborowi korzystający z odroczenia zasadniczej służ~
by wojskowej, uznani za "czasowo niezdolnych do
służby wojskowej" (kategoria "B") oraz ' uznani za
jedynyc~ ' żywicieli rodzin - z dniem udzielenia odroczenia:, uznania · za czasowo niezdolnego do służby
wojskowej lub uznania zajedynegc;» ' żywiciela ro,
.
dziny,

zmiana nie ma wpływu
pa przynależność 'ewidencyjną do wojskowej komendy
" riżupełnień, komenda, w ktorej '- zmiana ta została zgło
szona.- stwierdza na 'formularzu. o którymnl()wa w ust l,
. : spełnienie wojskowego obowiąZku meldunkowego szcze, gólpego - w celu okazania tego formularza terenowemu
org'anowiadmiDistracji państwowej stopnia .' , podstawowego właściwemu ze względu . na · dotychczasowe "miejsce
. zameldowania oraz , z.łożenia go organowi właściwemu
według nowego miejsca zamieszkania. ' ,

4) żołl\ierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej .
oraz poborowi zwolnieni z zastępczej służbypoboro

wych i zasadniczej służby ',.ł(obronie cywilnej, bez
pl'zeniesierua do rezerwy - ' z dniem zwolnienia ze
służby,

5) studenci i absolwenci

a) powołani do odbycia krÓtkotrwałego przeszkolenia
wojskowego - z dniem doręcz.ęnia karty powołania do , czynnej służby wojskowej,
.

zgłoszona

b) przeznaczeni do odbycia długotrwałego przeszkolenia wojskowego - z . dniem ~przeznaczenia do
tego pr~eszkolenia, ,
6) żołnierze rezerwy powołani do:

a) ' odbycia ćwiczeń wojskowych, z
czeń .trwąjących jeden dzi~ń,

i powrotu do miejsca pobytu stałego · lub pobyiuczasowego..trwającego ponad 2 miesiące,
2) wYdaje, na jej prośbę. zaświadczenie stanowiące
pOdstawę do uspra'wieduwienia nieobecności . w z~ /

ąwi

z dniem doręczen.ia karty powołania do czynnej
wojskowej .

służby

2. Obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy za granicą nie dotyczy osób wymienipnych w ust~ l,
kt4r,e : ,
.
1) wyjeżdżają do Bułgarskiej Republilti Ludowej, Czechosłowackiej Rępubliki SocjaIlstycznej, Nieptieckiej
Republiki Demokratycznej, Socjalistycznej Republiki
Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku
Socjalistycznych Republik . Radzieckich ~ na okres
do 2 miesięcy,

kładzie pracY i zachowania praw'Ćl do wynagrodzeni~
za. opuszczony czas pra<:y.

§ 11. t. Wojskowy obo.lriązek meldunkowy szczególny żołnierzy rezerwy. o których mowa w § 7 pkt l, polega ponadto na oboWiązku zav.;adomienia dowódcy
1ednostki wojskowej, do' której otrzymali oni przydział
"""mobilizacyjny, o . wyj~ena czas przekraczający 24 . go-

wyjątkiem

b) okresowej służby wojskowej ,-

§ 10. Osobie, która zgłosiła się w ' celu spełnienia
, wojskowego obowiążk.umeldunkowego szczegóiiiego, wOj. skowa komenda uzupełnieli:

, l) pokrywa kosztY . przejazdu do _miejsca 'stawienia się

szkół wyższych :

2)

wyjeżdżają

za

granicę

w

związku

pracy:
a) w służbie ruchu w komunikacji
wietrznej,

z wykonywaniem
,/

lądowej

lub po-

,,( ,..,y.'
1)

.,"

\
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b) na statkach morskich o polskiej
lub statkach żeglugi śródlądowej.

" przynależności

..

Ro~dżiał

Czynności

3. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się do . żołnierzy zwolnionych przedterminowo z zasadniczej służby wojskowej
z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki woj~kówej, pod warunkiem że pobyt czasowy za "gninicą
nie prżekracza 3 dni.
4. Okoliczności określone w ust l pkt 2~4 i pkt 5
lit. b) oraz w § 7 pkt 2 stwierdzają odpowiednie wpisy
w wojskowym doku~mencie osobistym.
. § 13.
wydają

na

1.

Zezwolenie na pobyt czasowy za ' granicą

piśmi,e:

1) poborowym, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt l terenowy organ administracji państwowej 'stopnia
podstawowego, właściwy ze względu 'na ich miejsce
pobytu stałego lub p6bytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
2)

3)

p~borowym, żołnierzom , i studentom (absolwęnlom),
o których mowa w i 12 ust. 1 pkt 2-6 - wojskowy'
komendant uzupełnień, w którego ewidencji osoba
pozostaje,

żołnierzom

zwolnionym przedterminowo z zasadniczej
wojskowej z pozostawieniem w ' dyspozycji
dowódcy jednostKi wojskowej _ . dowódca, w którego
dyspozycji żołnier:t pozostaje.

służby

2. Właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na pobyt cżasowy , za granicą, jeżelf w okresie zamierzonego pobytu ma nastąpić sta",ienie się do poboru
albo ~dy uzasadnia to wykon.:.nie obowiązku służby
wojskowej.
'
3. Zołnierzom, o których- mowa w ust; 1 pkt 3, do,
wódca jednostki wojskowej udziela zezwoleń na pobyt
czasowy za granicą tylko w wypadkach szczególnych.

--

§ 14. W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy za granicą zainteresowane osoby są obowiązane przed '
wystąpieniem

z podaniem o wydanie paszportu lub innego dokumenlu zgłosić się do organu właściwego do wydania zezwolenia ' na pobyt za· granicą, określonegO .w
§ 13 ust. 1, z potwierdzeniem zgłoszeniasi~ do rejestracji
przedpoboroWych, ~jskowyin dokumentem osobistYm
'i kartą powołania, jeżeli dokumenty takie zostały im wy_ o
dane.
.
Rozdział

Uzyskiwanie

zezwoleń

na

5

zmianę

miejsca pobytu

§ 15. Lołnierz zwolniony z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji
dowódcy jednostki wojskowej jest obowiązany uzyskać
zezwolenie lego dowódcy .na zmianę miejsca pobytu na
czas przekraczający 3 dni.
<§ 16. Dowódca jednostki wojsk~wej wydaje żołnie
rzowi, o którym mowa w § 15, :z;ezwolenie według ,wzoru
określonego w odrębnych przepisach.

6

terenowych organów administracJI 'państwowej '
stopnia podstawowego
.'

§ 17. 1. Terenowy organ administracji państwowej
stopnia podstawowego, któremu osoba- podlegająca woj , ,'
skowemu obowiązkowi meldunkowemu ogólnemu zgłosiła
zmiany ok~eślone w § 5 ust. 1 pkt 1-6 oraz pkt 10:

l) odnotowuje w karCie , osobowej mieszkańca lub w
ewidencji osób zameldowanych na pobyt czaso~y
trwający ponad 2 miesiące dane dotyczące stosunku ,'
do obowiązku wojskowego osoby zgłaszającej zameldowanie (wymeldowanie),
' '.
2) dokonuje, na podstawie zgłoszenia zameldow';-nia lub "
, wymeldowania, wpisu:
a) w ~ojskowYmd,okumencie osobistym - o przyjęciu lub skreśleniu ~ ._ewidencji wojskowej ko'- '
mendy . uzupełnień,
b) . na potwierdzeniu zgłoszenia się do
przedpoborowych - o przyjęciu lub
z ewidencji ludności, ..
3) dokonuje, na podstawie zgłośzenia . przez poborowego
opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem na pobyt czasowy- trwający ponad '2 miesiące
lub powrotu z tego pobytu do miejsca pobytu stałego,
wpisu w wojskowym dokumencitl osobistym o skr~śle
niu lub przyjęciu na ewidencję wojskowej komendy
• uzupełnie"ń,
'
4)

wysyła

I

•

w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zameldowania lub Wymeld<?wania zawiadomienie meldun- '
kowe na odpowiednim formularzu albo formularz,
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3:
a} w odniesieniu do przedpoborowego lub poborowe.,
go, który nie zgłosił się jeszcze do rejestracji
, i nie stanął do poboru - do terenowego organu
admj.nistracji państwowej stopnia . podstawowego,
właŚCiwego ze względu na nowe miejsce ,pobytU:
stałego .lub pobytucżas0'Yego trwającego ponad
2 miesiące,
.
.'
"
b) w odniesieniu do przedpoborowegÓ lub poboro, wego, ' który zgłosił się dó rejestracji, a nie StAllIlł jesżae do poboru do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze. względu na. dotychciasowe
miej$Cepobytu stałego lub pobytu czaso,wego
trwającego ponad 2 miesiące,
'
c) w .o dniesieniu do osób podlegających obowiązko~
wi służby wojskowej, nie Wymienionych pod lit. a) '..-' ,
i b) - do wojskowej komendy uzupełnień właśCi
wej ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu
stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad
2 miesiące.

2. Wpisu, o którym mowa
dokonuje się w razie:

W

ust. 1 pkt 2

3, nie

l) zameldowariia lub wymeldowania osoby, która
uprzednio dokon~iła tyCh 'zmian meldunkowych w
wojskowej komeridzie uzupełnień z tytułu ' wojskowegoobowiązku meldunkowego szczególneg~,
2) zameldowania 'żołnierza rezerwy na pobyt · czasowy
trwający ponad, 2 miesiące i wymeldowania z tego
pobytu,
f

~.

..

~

',.

Dziennik, UstitW Nr 25
3)

zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie powodującego-zmiany
Pfzynależności
ewidencyjnej do
wojskowej kome~dy uzupełnień lub właściwości te-

renowego organu administracji
podstawowego.

państwowej

stopnia

§ 18. 1. Terenowy organ administracji państwowej
stopnia podstawowego sprawdza na· podstawie potwierdzenia .zgłoszenia się dó rejestracji przedpoborowych lub
wpisów zamieszczonych w wojskówym dokumencie osobistym, czY osoba zgłaszająca zameldowanie i podlegająca wojskowemu obowiązkowi mpldunkowemu dokonała:

l)

Poz. 141 i 142

291

-

§ 19. Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, któremu osoba podlegająca wojskowellluobowiązkowi
meldunkowemu ogólnemu zgłosiła
wyjazd za granicę na pobyt czasowy trwający ponad
2 miesiące oraZ powrót z tego pobytu, przesyła właści
wej wojskowej komendzie uzupełnień zawiadomienie meldunkowe.

§ 20. Terenowy organ administracji państwowej
stopnia podstawowego zawiadamia właściwy organ lub .
wojskową komendę uzupełnien:

l) o zmianie imienia, nazwiska, zgonie osoby podlega_ jącej wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu albo
o wymeldowaniu na podstaWie decyzji administracyjnej - w terminie 3 dni, '

zgłoszenia się do rejestracji prze~poborowych lub
stawienia do poboru, jeżeli zgłoszenie zmiany miejsca
pobytu nastąpiło w okresie od dnia rozpoczęcia do
dnia zakończenia rejestracji lub poboru,

2) wymeldowania wynikającego z
wiązku meldunkowego ogólnego,

wojskowego

2) o odmowie powrotu do kraju ośoby podlegającej
. wOjskowemu~' obowiązkowi meldunkowemu .~ niezwłocznie po uzyskaniU takiej informac:;ji.

obo-

3) zameldowania iub wymeldowania wynikającego z
wojskowego obowiązku meldunkowego szczególnego.
2. Or{1an, o którym mowa w ust. 1, sprawdza rówczy żołnierz zwolniony z zasadniczej służby.wojsko
wej przedterminowo z pozostawieniem w dyspoźycji dowódcy jednostki wojskowej, 'zgłaszający zameldowanie
lub wymeldowanie, uzyskał zezwolenie na zmianę miejSCa
,pobytu.
.

, Rozdział

Przepisy

'1

końcowe

nież,

3. W razie

niedopełriienia.

przez zainteresowane osoby

obowfązków określonyCh w ust. 1 i 2 ' terenowy organ

administracji
te osoby o '

§ 21. Traci moc rozporządzenie Ministrów Obrony -'..
Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1980 r . .
w sprawie wojskowego .obowiązku meldunkowego oraz
zezwoleń na pobyt czas.Qwy za granicą i zezwoleń na
zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiąz
kowi służby wojskowej (Dz. U. Nr 6, poz. 14 i z 1984 r.
,Nr 43, poz. 221).

państwowej

stopnia podstawowego poucza
uprzednie.go dopełniania tych
9bowiązków, stanowiącego warunek przyjęcia zgłoszeń
zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający
ponad 2 miesiące, oraz zawiadamia właściwy organ o ich
.,niedopełnieniu.
konieczności

§ 22. RozpnTządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.

Minister Obrony Narodowej: F. SiwickI
Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak
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R~ZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDUWOSCI
I

z dnia 25 lipca 1981 r.
7.D1łeDłaJące rozporządzenie

w sprawie
.

określeDła wysokości opłaty

.

Na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1~85 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
. Nr 31, poz. 137) zarządza się, co następuje: .
§1. W § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 lipca 1986 r. w sprawie określenia wysokości
opłaty za udzielenie
informacji z rejestru skazanych
i zasad jej uiszczania (Dz. U. Nr 29, poz. 144~ wprowadza
się następujące zmiany:

państwowe

oraz inne

stki organizacyjne
wymi"i

będące

jednostkami

budżeto

2) dodaje się n.Qwy pkt 2 w brzmieniu:
,,2) ~brganizacje społeczne mające status stowarzyszeń wyższej użyteczności":

3) dotychczasowy pkt 2 oznacza

się

jako pkt 3;

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia.

l) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) organy

za udzielenie informacji z rejestru skazanych

I zasad Jej uiszczaDla•

państwowe

jedno-

Minister

Sprawiedliwości:

L. Domeracki

